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EESSÕNA 

Käesolev juhend kirjeldab aine omaduste, kokkupuute, kasutusalade ja riskijuhtimismeetmete ning 
kemikaaliohutuse hindamisega seotud teabele esitatavaid nõudeid, mis tulenevad REACH-
määrusest. Juhend kuulub juhendisarja, mille eesmärk on aidata kõigil huvirühmadel täita REACH-
määrusega kehtestatud kohustusi. Dokumendid sisaldavad üksikasjalikke suuniseid mitmesuguste 
REACH-määruse menetluste ning teatud teaduslike ja/või tehniliste meetodite kohta, mida tootjad 
või ametiasutused peavad kasutama REACH-määruse nõuete täitmiseks. 

Juhendid koostati ja arutati läbi REACH-rakendusprojektide raames Euroopa Komisjoni teenistuste 
juhtimisel ning kaasatud olid kõik asjaomased sidusrühmad: liikmesriigid, tootjad ja 
vabaühendused. Juhendeid saab alla laadida Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt 
(http://echa.europa.eu/reach_et.asp). 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 1907/2006.1 

                                                 

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), mida on muudetud järgmiste õigusaktidega: nõukogu 15. novembri 
2007. aasta määrus (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. aasta määrus (EÜ) nr 987/2008, millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis 
käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ 
ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, komisjoni 20. mai 2010. 
aasta määrus (EL) nr 453/2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), komisjoni 15. märtsi 2011. aasta 
määrus (EL) nr 252/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) I lisa, komisjoni 14. aprilli 2011. 
aasta määrus (EL) nr 366/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (akrüülamiid), komisjoni 
20. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 494/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa 
kaadmiumi osas. 

http://echa.europa.eu/reach_et.asp
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A.1 KUIDAS JUHENDIT KASUTADA 

A.1.1 Selle mooduli eesmärk 

Selle mooduli eesmärk on tutvustada juhendit, kuidas hinnata kemikaaliohutust ja koostada 
kemikaaliohutuse aruannet nende ainete kohta, mida aastas toodetakse või imporditakse koguses 
vähemalt 10 tonni (peatükk A.1)2. Moodul sisaldab kemikaaliohutuse hindamise ja kemikaaliohutuse 
aruande vajalike tulemuste ja peamise sisu ülevaadet. Samuti käsitletakse üldist lähenemisviisi seoses 
kulutõhusate otsustega kemikaaliohutuse hindamise kordamisel ning käesoleva juhendi eri osade 
leidmiseks on antud sisujuht. 

Peatükis A.2 selgitatakse kemikaaliohutuse hindamise mõistmiseks vajalikke põhitõdesid. 
Teabevahetust ja ülesandeid tarneahelas seoses kemikaaliohutuse hindamisega selgitab 
peatükk A.3. Peatükk A.4 kirjeldab üksikasjalikult, mis olukordades võib osalejal olla vaja hinnata 
kemikaaliohutust REACH-määruse järgi. 

A.1.2 Milles seisneb kemikaaliohutuse hindamine? 

A.1.2.1 Kemikaaliohutuse hindamise ülevaade 

REACH-määruse aluseks on põhimõte, et tööstus peab tootma, importima, kasutama või 
turustama aineid viisil, mis ei kahjusta inimtervist ega keskkonda. Kemikaaliohutuse hindamine 
(CSA) on vahend, mille abil: 

 hinnata ainete olemuslikke ohte, määrates seejuures ohu klassifikatsiooni mis tahes ohuklassi 
või -kategooria järgi, või hinnata ainet omaduste järgi, mis on loetletud REACH-määruse 
artikli 14 lõikes 4 (mida on muudetud 1. detsembril 2010 määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-
määrus) artikli 58 lõikega 1), nimelt: 

 ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. 
kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp; 

 ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 
(muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10; 

 ohuklass 4.1; 

 ohuklass 5.1; 

 PBT-3 või vPvB-4 omadused. 

Neid klasse, kategooriaid ja omadusi nimetatakse artikli 14 lõike 4 ohuklassideks, -kategooriateks 
ja -omadusteks. 

 iseloomustada ohte põhjalikumalt, sealhulgas võimaluse korral tuletades mittetoimivad 
tasemed (tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) inimtervisele, arvutuslik mittetoimiv sisaldus 
(PNEC) keskkonnas) ning hinnates püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisusega seotud 
omadusi (PBT). Vajaduse korral hangitakse ka uut teavet. 

                                                 

2 Käesolevas juhendis ei selgitata, kuidas koguda ja hinnata kasutuse ja kokkupuute teavet, mida nõutakse VI lisa 
punktis 6 ainete kohta, mille kogus on 1–10 tonni aastas. Lisateave selle kohta on registreerimisjuhendis. 

3 Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline. 

4 Väga püsiv, väga bioakumuleeruv. 

http://guidance.echa.europa.eu/index_en.htm
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Kui aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes 
kriteeriumile5, peab kemikaaliohutuse hindamine sisaldama ka järgmisi etappe: 

 hinnatakse aine tootmisel ja kasutamisel aine kogu olelustsükli jooksul tekkivat heidet ning 
inimese ja keskkonna kokkupuudet ainega (kokkupuute hindamine). See tähendab ka piisavalt 
üksikasjaliku teabe hankimist aine kasutusalade, kasutustingimuste ning heite või kokkupuute 
kohta; 

 iseloomustatakse heite/kokkupuute riske (riskide iseloomustamine); 

 lõpuks tuvastatakse ja dokumenteeritakse tootmis- ning kasutustingimused, mida on vaja 
inimtervisele ja keskkonnale avalduvate riskide ohjamiseks, sh käitlemistingimused ja 
riskijuhtimismeetmed. REACH-määruses nimetatakse sellist teabekogumit 
kokkupuutestsenaariumiks. 

Hindamise eesmärk ei ole tuvastada riski olemasolu, vaid määrata kindlaks tingimused, mille korral 
on risk ohjatud. Riski peetakse ohjatuks, kui hinnanguline kokkupuutetase ei ületa arvutuslikku 
mittetoimivat taset (DNEL- või PNEC-väärtus). Kui tegu on ainega, mille kohta ei saa mittetoimivat 
taset määrata, tuleb riski iseloomustamisel hinnata poolkvantitatiivselt või kvalitatiivselt kahjuliku 
toime vältimise tõenäosust. PBT- ja vPvB-kriteeriumidele vastavate ainete korral saab pidada riske 
ohjatuks, kui kokkupuutestsenaariumi rakendamisega on emissioon ja kokkupuude muudetud 
minimaalseks. Ohtlike füüsikaliste omaduste korral peab ka nendest tuleneva juhtumi tõenäosus ja 
raskus olema minimaalne (I lisa lõige 6). Mujal käesolevas juhendis nimetatakse neid nõudeid 
riskide ohjamiseks ja ohjatud riskideks. 

Riskide ohjamine hõlmab käitlemistingimusi, nagu kasutuse kestus ja sagedus, aine kogus või 
kontsentratsioon mingis tegevuses või protsessi temperatuur. Ohjamine sisaldab ka vajalikke 
riskijuhtimismeetmeid, nt kohtväljatõmbeventilatsioon, teatud tüüpi kinnaste kandmine ning reovee- 
ja heitgaaside üldine või eritöötlemine. 

REACH-määruse I lisas sätestatud kemikaaliohutuse hindamise nõuded pakuvad väga paindlikku 
lähenemisviisi, kuidas tuletada andmeid sõltuvalt aine omaduste, ohu hindamise tulemuste, 
klassifikatsiooni ja märgistuse ning kokkupuute hindamise kohta kättesaadavast teabest. Tootja või 
importija peab määrama riskide ohjamise ning selle dokumenteerimise kõige tõhusama ja 
kasulikuma viisi. 

Kemikaaliohutuse hindamine peab andma järgmised väljundid: 

 Aine mis tahes ohtude hindamine. See sisaldab i) kättesaadava teabe hindamist ja tervikuks 
ühendamist, ii) aine klassifitseerimist ja märgistamist ning otsustamist, kas aine on PBT-/vPvB-
aine, ja iii) inimtervise ning keskkonnaga seotud ohukünniste tuletamist. 

 Kui hindamisest nähtub, et aine vastab klassifitseerimis- või PBT- või vPvB-kriteeriumidele, 
tuleb leida tingimused, mille korral aine tootmise ja kasutusala(de) riskid on ohjatud – st 
kokkupuutestsenaariumid. 

 Hindav ettevõte dokumenteerib asjakohased andmed, otsused, põhjendused ja järeldused 
kemikaaliohutuse aruandesse ning säilitab need. Kemikaaliohutuse aruanne lisatakse ka 
Euroopa Kemikaaliametile saadetavasse aine registreerimistoimikusse (või 
autoriseerimistaotlusesse). 

 Kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisel rakendab hindav ettevõte riskide ohjamiseks 
vajalikke kasutustingimusi omaenda rajatistes. Samuti teatab ta aine kasutustingimused (st 
käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed) oma vahetutele klientidele ja tarneahelas allpool 
tegutsejatele. Selleks lisatakse kemikaaliohutuse aruande asjakohane teave ühte või mitmesse 
kokkupuutestsenaariumisse, mis lisatakse laiendatud ohutuskaardile. 

                                                 

5 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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Joonisel A.1–1 on kemikaaliohutuse hindamise eri osade ülevaade. 

Teave:  kättesaadav nõutav/vajalik

• aine olemuslikud omadused

• tootmine, kasutusala, kogus, kokkupuude, riskijuhtimine

Kokkupuute hindamine*

• Kokkupuutestsenaariumide 
koostamine (riskijuhtimismeetmed
ja käitlemistingimused)

• Kokkupuutetaseme hindamine1

Ohu hindamine

• Ohtude klassifitseerimine ja PBT-
omaduste hindamine

• Annuse/kontsentratsiooni ja toime 
iseloomustamine

Riski iseloomustus*

Risk on
ohjatud?

Edastage 
kokkupuutestsenaarium 

laiendatud ohutuskaardiga

Lisage kemikaaliohutuse 
aruandesse

* Nõutav iga 
CSA korral

Nõutav, kui aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -
kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile, või
kokkupuutel põhineva loobumise korral vastavalt XI lisale

jah ei korrata

Art 14 (4)
krit.  

täidetud?
Stopp

jahei

1 PBT/vPvB-ainete korral: ainult 
emissiooni iseloomustamine

 

Joonis A.1-1. Kemikaaliohutuse hindamise (CSA) ülevaade 

 

A.1.2.2 Kättesaadava teabe kogumine ja hindamine 

Kemikaaliohutuse hindamise esimene etapp on koguda kokku kogu kättesaadav asjakohane teave 
ning seda hinnata. Siia hulka kuulub aine olemuslike omaduste, tootmise ja kasutusalade, 
olelustsükli järgmiste etappide ning heite ja kokkupuute teave. 

Kogu edasine kemikaaliohutuse hindamine, nt ohtude hindamine, tugineb sellele teabekogumile, 
ning vajaduse korral saab selle alusel hinnata ka kokkupuudet. 

Aine olemuslike omaduste teabe hankimine vastavalt REACH-määrusele koosneb neljast etapist: 

 1. etapp: koguge aine olemuslike omaduste kättesaadav teave ning jagage seda (nii palju kui 
võimalik) teiste ettevõtetega (vt andmete jagamise juhend). 

 2. etapp: võrrelge VII–X lisas sätestatud nõutavaid standardandmeid aine olemuslike 
omaduste kohta XI lisas pakutud põhiliste võimalustega kalduda standardsetest nõuetest 
kõrvale ja määrake selle põhjal oma teabevajadus. Arvestage, et sõltuvalt tootmise, 
kasutusalade ja kokkupuute teabest võib see olla korduv protsess. Mõnel juhul peab 
kokkupuute hindamisel põhjendama, miks teatud standardteavet ei ole vaja (kokkupuutepõhine 
loobumine). Samuti võib kasutusalade ja kokkupuute teave tekitada lisateabe hankimise 
vajaduse (kokkupuutepõhine katsetamine). 

 3. etapp: selgitage välja teabelüngad, võrreldes olemasolevat teavet nõutava teabega. 

http://guidance.echa.europa.eu/index_en.htm
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 4. etapp: hankige uusi andmeid ja/või tehke katsetamisstrateegia ettepanek. 

Seega on kemikaaliohutuse hindamine peale üksnes kokkupuutestsenaariumide koostamise ja 
riskide ohjatavuse näitamise ka meetod, mis aitab hinnata aine omaduste kohta olemasolevat 
teavet (1. etapp), et leida uute andmete hankimise vajadus (4. etapp). 

A.1.2.3 Ohu hindamine 

Ohu hindamisel kasutatakse eespool kirjeldatud neljas etapis hangitud teavet. Ohu hindamisel võib 
selguda, et aine olemuslike omaduste kohta on vaja lisateavet (kordamine). Ohu hindamine 
koosneb järgmistest hindamisülesannetest: 

 aine klassifitseerimine (aine olemuslike ohtude järgi) vastavalt CLP-määruse eeskirjadele6; 

 aine füüsikalis-keemilistest omadustest tulenevate ohtude põhjalikum hindamine; 

 hindamine, millisesse keskkonna ossa enamik ainest lõpuks satub (nt sõltuvalt lagunduvusest 
ja jagunemisest õhu, vee, sette ja elusorganismide vahel); 

 hindamine, kui liikuv on aine (nt lenduvus, vees lahustuvus, tolmusus) ning mis 
kokkupuuteviise sõltuvalt aine kasutusaladest tuleb arvestada; 

 kättesaadavatest katseandmetest ja näitajate muu asjakohase teabe põhjal inimtervise suhtes 
mittetoimiva taseme (DNEL) ning keskkonnas arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC) 
tuletamine; prognoositavate kokkupuuteviiside ja populatsioonide arvestamine; kui DNEL-
väärtust tuletada ei saa, tuleb koostada mõju/ohtude kvalitatiivne või poolkvantitatiivne 
iseloomustus; 

 määratlemine, kas pidada ainet (väga) püsivaks, (väga) bioakumuleeruvaks ja toksiliseks; kui 
see on nii, tuleb iseloomustada heidet (sealhulgas heidet kvantifitseerides ning tuvastades 
võimalikud kokkupuuteviisid). 

Kui aine ei vasta kogu saadaoleva teabe ja olemuslike omaduste iseloomustamiseks nõutava 
teabe põhjal artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile7, võib 
kemikaaliohutuse hindamise sellega lõpetada (vt joonis A.1–1). Hindamise tulemused tuleb 
dokumenteerida kemikaaliohutuse aruande 1.–8. peatükis. 

A.1.2.4 Kokkupuute hindamine ja ohu iseloomustamine 

Kokkupuute hindamine hõlmab mis tahes kokkupuudet, mis võib olla seotud ohu hindamisel 
tuvastatud ohtudega. 

Kui aine vastab mis tahes näitaja suhtes artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste 
mis tahes kriteeriumile8, tuleb hinnata kokkupuudet ja iseloomustada ohtu (5. ja 6. etapp vastavalt 
REACH-määruse I lisale). Sealhulgas hinnatakse eeldatavat kokkupuudet tegelike või eeldatavate 
kasutustingimuste korral. Saadud kokkupuutetasemete põhjal iseloomustatakse riske, võrreldes 
neid ohu hindamise tulemusega. 

Nagu eespool märgitud, on riskide ohjamiseks vajalike kasutustingimuste kirjeldamine 
kokkupuutestsenaariumi põhisisu. Kokkupuutestsenaarium sisaldab käitlemistingimusi ja 
vajalikke riskijuhtimismeetmeid. Kui tootja või importija ei ole mingi aine teatud kasutusala jaoks 
kirjeldanud riskide ohjamiseks asjakohaseid ja realistlikke meetmeid, ei saa ta seda kasutusala 
kokkupuutestsenaariumisse lisada või ta peab selle kasutusala kohta ohutuskaardil selgesti 

                                                 

6 Vt määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määruse) kohase märgistamise ja pakendamise juhend, mis on avaldatud 
veebilehel http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm. 

7 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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märkima, et ta seda ei soovita. Kokkupuutestsenaariumide koostamise raames toimuvad 
tõenäoliselt dialoogid i) aine tootjate ja allkasutajate (DU) vahel ning ii) kemikaali tarneahela eri 
astmetel allkasutajate vahel (vt joonis A.3–1 ja joonis A.3–2). 

Kokkupuute hindamise esimene etapp on sageli kirjeldada ühte või mitut esialgset 
kokkupuutestsenaariumi, kus kirjeldatakse ainet praegust kasutamist tarneahelas. 

Kokkupuute hindamise teine etapp on anda kokkupuutehinnang eri kokkupuuteviiside korral 
esialgses kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud kasutustingimustel. Muu hulgas hinnatakse näiteks 
aine kontsentratsiooni töökoha või eluruumi siseõhus, toote kasutamisel nahale sattuvat 
ainekogust või aine eeldatavat kontsentratsiooni vooluveekogu setetes. Kokkupuutehinnangu saab 
tuletada mudelitest või mõõdetud andmetest. Mõlemal juhul on tähtis, et arvutuslik kokkupuude 
oleks vastavuses (esialgses) kokkupuutestsenaariumis määratletud riskijuhtimismeetmete ja 
käitlemistingimustega. 

Kokkupuute hindamine peab sisaldama aine tootmist ja kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid ning 
arvestama aine olelustsükli kõiki neist tulenevaid etappe. Hindamisel tuleb käsitleda kõiki 
asjakohaseid inimeste ja keskkonna kokkupuuteviise ning populatsioone. 

Ainete korral, mille kohta saab tuletada mittetoimivad tasemed (DNEL või PNEC), peab riski 
iseloomustus andma järelduse, et hinnangulised kokkupuutetasemed ei ületa nimetatud 
mittetoimivaid tasemeid. Mõnel juhul peab aga riski iseloomustamine põhinema muudel 
lähenemisviisidel: 

 Kui tegu on selliste inimtervisele avalduvate toimete ja keskkonnaosadega, mille kohta ei ole 
DNEL- või PNEC-väärtust võimalik määrata, tuleb riski iseloomustamisel hinnata 
poolkvantitatiivselt või kvalitatiivselt kahjuliku toime vältimise tõenäosust. 

 PBT- ja vPvB-kriteeriumidele (vt REACH-määruse XIII lisa) vastavate ainete korral saab riske 
pidada ohjatuks, kui kokkupuutestsenaariumi rakendamisega muudetakse heide ja 
kokkupuude minimaalseks. 

 Samuti peab füüsikalis-keemiliste ohtude hindamisest järelduma, et nendest tuleneva juhtumi 
tõenäosus ja raskus on minimaalne. 

Käesoleva juhendi järgmistes osades nimetatakse neid nõudeid „riskide ohjamiseks” ning „ohjatud 
riskideks”. 

Kemikaaliohutuse hindamine on valmis ja selle tulemused saab dokumenteerida kemikaaliohutuse 
aruandes ning vastavad kokkupuutestsenaariumid saab edastada tarneahelas allpool olijatele, kui 

 kemikaaliohutuse hindamine näitab kõigi kokkupuutestsenaariumide korral riskide ohjamist; 

 kogu vajalik teave aine olemuslike omaduste kohta on hangitud või on kirjeldatud 
asjakohaseid katsetamisettepanekuid. 

Muudel juhtudel tuleb kemikaaliohutuse hindamise täiustamiseks seda korrata. 

A.1.2.5 Hindamise täiustamise (kordamise) otsustamine 

Olemuslike omadustega seotud nõuete täitmise küsimused 

Tootjad ja importijad on kohustatud oma registreerimistoimikus süstemaatiliselt käsitlema VII–
XI lisas sätestatud nõutavaid standardandmeid. Seda saab teha olemasolevate uuringutulemuste, 
katsetamisettepaneku või asjakohaste loobumisargumentide abil (vt kordamine joonisel A.1–1). 
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Riskide ohjamise tõendamise küsimused 

Kui riski iseloomustusest (vajalik ainete korral, mis vastavad artikli 14 lõike 4 ohuklasside, 
-kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile8) nähtub, et riskid ei ole ohjatud, on olemas 
järgmised kolm põhivõimalust hindamist korrata, et saada rohkem või muud teavet (vt kordamine 
joonisel A.1–1): 

 

 täiustage ohu hindamist, hankides rohkem andmeid, sealhulgas võib teha 
katsetamisettepaneku; 

 täiustage kokkupuute hindamist, tagades, et kokkupuutehinnang on realistlik ja kajastab 
esialgses kokkupuutestsenaariumis kindlaksmääratud kasutustingimusi; sealjuures võite 
kasutada mudeleid või seireandmeid; 

 täiustage tootmis- või kasutustingimusi, nt lisades kokkupuutestsenaariumisse rangemad 
riskijuhtimismeetmed või muutes käitlemistingimusi. 

 
Kordamist jätkatakse, kuni riskide ohjamine on tõendatud. 

REACH-määrusest tulenevad aine olemuslike omaduste nõutavad standardandmed sõltuvad 
peamiselt aine kogusest. Paljusid standardnõudeid saab kohandada, ära jätta (nõuetest loobuda) 
või asendada; samuti saab ohu, kokkupuute või riski kaalutlustel rakendada uusi nõudeid. Samuti 
saab aine katsetamise raskuste või alternatiivse teabe olemasolu korral kohandada standardset 
katsetamiskorda. 

Seega peab tootja või importija otsustama, mis teavet kasutada ja/või koguda ja/või hankida, et 
näidata riskide ohjatust kõige kuluefektiivsemal viisil, sealhulgas kasutades minimaalselt 
loomkatseid selgroogsetega. Kaaludes, mis tegevus hindamise täiustamiseks on kõige 
kuluefektiivsem, tuleb arvestada tegevuse (katsetamine, modelleerimine, mõõtmine, riskijuhtimine, 
käitlemistingimuste muutmine) kulu ja ohutuse hindamise tulemuse eeldatava muutuse suhet. 
Arvestada tuleb ka nii kulude kui ka riski iseloomustamise ebamäärasust. Kõige sobivamat ja 
kuluefektiivsemat lähenemist otsides tuleb arvestada järgmist: 

 Uute katsete tegemisega võib lõpuks saada senisest asjakohasemaid andmeid ainest 
lähtuvate ohtude kohta. Nende põhjal võidakse mittetoimivate tasemete (DNEL ja/või PNEC) 
tuletamiseks kasutatavaid hindamistegureid vähendada, nii et need muutuvad täpsemaks. See, 
kas uute katseandmete tulemusel saadakse suurem mittetoimiv tase või mitte, sõltub siiski 
katsetamisel tuvastatud toksilisusest. Seega tuleb kaaluda uute katsete kulusid (katseloomade 
arv, raha) ja suurema mittetoimiva taseme saamise tõenäosust. 

 Kui kokkupuudet on hinnatud lihtsa ja konservatiivse modelleerimise teel, võidakse kõrgema 
astme mudeli abil saada kokkupuutetaseme täpsem hinnang. See võib tähendada 
lisaandmete kogumist, nt aine teatud protsessis kasutamise sageduse kohta. Teine võimalus 
on kasutada heite või kokkupuutetasemete mõõtmise andmeid. Kõrgema astme mudeli või 
mõõdetud andmete põhjal saadud täiustatud kokkupuutehinnang võib olla väiksem ning 
näidata seega väiksemat riski. Kordamisstrateegiat valides võib arvestada 
kokkupuutehinnangu täiustamise kulusid. 

 Kasutusalade hulga vähendamine või täiendavate riskiohjamismeetmete 
kasutuselevõtmine võib olla tõhus viis vähendada heidet ja sellest tulenevat kokkupuudet. 
Need riskijuhtimismeetmed või käitlemistingimused peaksid olema riskidega proportsioonis ja 
registreerija enda või allkasutajate tegevuskohas praktiliselt rakendatavad. Täiendavate või 

                                                 

8 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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tesitsuguste riskijuhtimismeetmete kasutuselevõtt ja/või käitlemistingimuste muutmine võib olla 
kallis, mistõttu enne otsustamist tuleks riskide mõju hoolikalt hinnata. 

Kaaludes nõutavate standardandmete täitmise ja/või riskide ohjamise tagamise eri võimalusi, tuleb 
eristada meetmeid, mis suurendavad riskide (aine oht ja kokkupuude) mõistmist, nendest, mis 
riske tegelikult vähendavad. Tootjad ja importijad peaksid arvestama, et investeerimine aine 
omaduste paremasse tundmisse tootja/importija tasandil võimaldab suunatud ning 
kuluefektiivsemaid riskijuhtimismeetmeid tarneahelas allpool. Nii saab vältida allkasutajatele 
ebareaalselt kallite riskijuhtimismeetmete soovitamist. 

A.1.3 Kes käesolevat juhendit vajavad 

Ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 10 tonni aastas (t/a), peab registreerija 
registreerimistoimiku osana esitama kemikaaliohutuse aruande. Selle üldised juhised on juba 
esitatud registreerimisjuhendis. Käesolev juhendite sari selgitab, kuidas hinnata kemikaaliohutust 
ja tulemused dokumenteerida kemikaaliohutuse aruandesse ning vajaduse korral ka 
ohutuskaardile (SDS). Peatükkide R.2–R.7 teave võib olla kasulik ka neile registreerijatele, kes ei 
pea kemikaaliohutust hindama. 

Juhend on suunatud ka neile tegutsejatele, kes peavad koostama kemikaaliohutuse aruande, kui 
nad on: 

 allkasutajad, kellel on vaja või kes tahavad hinnata kemikaaliohutust ja/või koostada 
kemikaaliohutuse aruande ise; 

 selliste toodete tootjad või importijad, mis sisaldavad aineid, mille eraldumine tootest on ette 
nähtud, kui aine ei ole veel selle kasutusala jaoks registreeritud; kemikaaliohutuse aruanne on 
nõutav, kui ainet sisaldub toodetes koguses üle 10 t/a; 

 tootjad/importijad ja/või allkasutajad, kes hindavad kemikaaliohutust või koostavad 
kemikaaliohutuse aruande autoriseerimistaotluse osana. 

Juhend on suunatud ka Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) ning Euroopa Liidu liikmesriikide 
ametiasutustele, kes kasutavad seda teabevahendina, kui nad hindamis-, autoriseerimis- ning 
piiramismenetluste käigus hindavad ja ohjavad riske. NB! Hindamisel võivad ametiasutustel ja 
üksikregistreerijatel olla eri eesmärgid, nt kui hinnatakse kumulatiivset kokkupuudet, mis tuleneb 
aine kogumahust turul ja aine kasutusskeemidest. 

A.1.4 Kuidas juhendis vajalikku leida 

Juhend koosneb kahest põhiosast: kokkuvõtlikud juhendid (osad A–G) ja toetavad juhendid 
(peatükid R.2–R.19). 

B osas on ohu hindamise kokkuvõtlik juhend. See sisaldab nõudeid, mida REACH-määruse alusel 
esitatakse aine olemuslike omaduste teabele, sh teabe kogumisele, mittekatselistele meetoditele ja 
integreeritud katsetamisstrateegiatele, mille abil koostatakse kõigi näitajate kohta asjakohane ning 
vajalik teave. B osas on ka kokkuvõtlik juhend, kuidas iseloomustada ohte, tuletades võimaluse 
korral DNEL- ja PNEC-väärtused. Kõik B osa jaotised vastavad peatükkides R.2–R.10 
sisalduvatele põhjalikumatele juhenditele, muu hulgas järgmised: 

 DNEL-väärtuse tuletamine (või mõni muu kvalitatiivne või poolkvantitatiivne meede aine toime 
hindamiseks) peatükis R.8 ning vastavad peatükid integreeritud katsetamisstrateegiate kohta 
seoses asjakohaste inimtervise näitajatega (jaotised R.7.2–R.7.7). Need peatüki R.7 jaotised 
sisaldavad ka teavet, kuidas tuletada aine klassifitseerimiseks ja märgistamiseks vajalikku 
teavet. Klassifitseerimise ja märgistamise juhised on siiski eraldi dokumentides, vt ECHA 
veebilehelt CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhend ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 
kohase märgistamise ja pakendamise juhend. 
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 PNEC-väärtuse tuletamine peatükis R.10 ning vastavad peatükid integreeritud 
katsetamisstrateegiate kohta seoses keskkonnanäitajatega (jaotised R.7.8–R.7.10). Need 
peatüki R.7 jaotised sisaldavad ka teavet, kuidas tuletada aine klassifitseerimiseks ja 
märgistamiseks vajalikku teavet. Klassifitseerimise ja märgistamise juhised on siiski eraldi 
dokumentides, vt ECHA veebilehelt CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhend ning 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase märgistamise ja pakendamise juhend. Peatüki 7c jaotises 
7.13 tutvustatakse metallide ja süsivesinike hindamise meetodeid. 

 Aine olemuslike omaduste nõutav teave (peatükk R.2), kättesaadava teabe kogumise juhised 
(peatükk R.3), teabe hindamine (peatükk R.4), kokkupuutel põhineva loobumise ja kokkupuutel 
põhinevate katsete tegemise juhised, samuti teabele esitatavate nõuete muul viisil 
kohandamise juhised (peatükk R.5), mittekatseliste meetodite, eelkõige QSAR- ja 
rühmitamismeetodi põhjalikud juhised (peatükk R.6). 

C osas on kokkuvõtlikult selgitatud, kuidas hinnata, kas aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 
(PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB). PBT- ja vPvB-aineid käsitletakse 
üksikasjalikult peatükis R.11. 

A: Sissejuhatus

B: Ohu hindamine

C: PBT- ja vPvB-omaduste 
hindamine

D: Kokkupuute hindamine

E: Riski iseloomustamine

F: Kemikaaliohutuse aruanne

G: Ohutuskaardi laiendamine

Kokkuvõtlik juhend Põhjalik juhend

R.2-R.7: Teabele esitatavad nõuded

R.11: PBT/vPvB-omaduste hindamine

R.14–18: Kokkupuute hindamine

R.19: Määramatuse hindamine

R.12: Kasutusalade kirjeldamine

R.8-R.10: Annuse või kontsentratsiooni
ja toime iseloomustamine

R.13: Kasutustingimused (riskijuhtimismeetmed, 
käitlemistingimused) 

R.20: Mõistete selgitused 

 

Joonis A.1-2. Juhendi ülesehitus 

D osa eritleb, kuidas koostada kokkupuutestsenaariume ja asjaomast kokkupuutehinnangut. 
Põhjalikult kirjeldatakse töö käiku, kuidas määrata kindlaks aine kasutusalad tarneahelas, töötada 
välja kokkupuutestsenaariumid ning riskide ohjamiseks vajalike kordushindamiste põhjal saada 
lõplikud stsenaariumid. Samuti on D osas viited põhjalikumatele kokkupuute hindamise juhistele, 
eriti kasutusalade kirjeldamise, käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete teabe kogumise ning 
kokkupuutehinnangute koostamise kohta, muu hulgas järgmine: 

 kindlaksmääratud kasutusalade lühike üldkirjeldus ja kokkupuutestsenaariumide märgistamine 
lühipealkirjadega (peatükk R.12) 

 kokkupuutestsenaariumide koostamiseks vajalikud riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused 
(peatükk R.13). 

 töökeskkonnas kokkupuute hindamine (peatükk R.14) 
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 tarbijate kokkupuute hindamine (peatükk R.15) 

 keskkonna kokkupuute hindamine (peatükk R.16) 

 peatükkides R.17 ja R.18 on juhised, kuidas hinnata aine kindlaksmääratud kasutusaladest 
tulenevate olelustsükli etappide vältel toimuvat kokkupuudet (aine eraldumine toodetest ja 
nende jäätmeetapil). 

Peatükis R.20 on nende mõistete tabel, mida vajatakse kemikaaliohutuse hindamise juhendi 
mõistmiseks ja mida õigusaktides ei ole määratletud. 

E osa sisaldab riski iseloomustamise juhiseid. Riski iseloomustamisel ühendatakse ohtude ja 
kokkupuute teave riskiiseloomustuse suhtarvu või kvalitatiivsesse riski iseloomustusse. Mõlemat 
laadi teave sisaldab määramatust, mida tuleb riskihinnangu stabiilsuse otsustamisel hinnata. 
Määramatuse analüüsi on üksikasjalikult käsitletud peatükis R.19. E osas on ka riski kvalitatiivse 
iseloomustamise juhised nende ainete jaoks, millel künnisväärtus puudub. 

F osas on üksikasjalikult selgitatud kogu kemikaaliohutuse hindamist kajastava kemikaaliohutuse 
aruande vormi ja koostamise nõudeid. F osas kirjeldatakse üksikasjalikult REACH-määruse I lisa 
punktis 7 sätestatud jaotiste punkte ning antakse juhised kemikaaliohutuse hindamise tulemuste 
esitamiseks. Samas selgitatakse kemikaaliohutuse aruande vormi kasutamist. 

G osas on laiendatud ohutuskaardi koostamise juhised. Samuti on seal teave selle kohta, kuidas 
tarneahelas kokkupuutestsenaariumi edastatakse ja rakendatakse. G osa lisas on näiteid, kuidas 
allkasutajad võivad kokkupuutestsenaariume oma kasutustingimustele kohandada. G osal on ka 
lisa, milles lühidalt iseloomustatakse mitmeid meetodeid, kuidas segu tootmise tasandil muuta 
teavet, mis on saadud laiendatud ohutuskaardiga, segude kasutajatele kasulikeks juhisteks. 

Teave: kättesaadav – nõutav/vajalik

Kokkupuute hindamineOhu hindamine

Riski iseloomustus

Risk on
ohjatud?

Edastage
kokkupuutestsenaarium

laiendatud 
ohutuskaardiga

Lisage 
kemikaaliohutuse 

aruandesse

ei korrata

G

R14-R18

E

F

B
D

R8-R10C R11.1

R3,4,6 R2 R5R7

R11.2

jah

R13R12

R19

Art 14 (4)
krit. täidetud?Stopp

ei jah

 

Joonis A.1-3. Kemikaaliohutuse hindamise osad 
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A.2 KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMISE PEAMISED 
PÕHIMÕTTED 

Selles jaotises kirjeldatakse peatükis A.1 juba lühidalt tutvustatud kemikaaliohutuse hindamise 
peamisi osi. 

A.2.1 Kemikaaliohutuse hindamise kohustus 

Kemikaaliohutuse hindamine on nõutav juhul, kui ainet toodetakse või imporditakse vähemalt 
10 tonni aastas. Vastavalt REACH-määruse artiklitele 10 ja 14 dokumenteeritakse 
hindamisandmed kemikaaliohutuse aruandesse ja esitatakse registreerimistoimiku osana. REACH-
määruse I lisas on esitatud ainete hindamise ja kemikaaliohutuse aruande koostamise üldsätted. 
Kemikaaliohutuse hindamise üheks peamiseks eesmärgiks on määratleda riskide ohjamist tagavad 
kasutustingimused (käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed) (vt jaotis A.2.5). 

Kemikaaliohutuse hindamine sõltub üksikregistreerija toodetavast või imporditavast kogusest ning 
kuidas registreerija, allkasutajad ja tarbijad seda kogust eraldi ainena või segudes või toodetes oleva 
ainena kasutavad ning mis määral esineb ainet selle olelustsükli vastavatel etappidel, sealhulgas 
jäätmeetapil. Laiaulatuslikult või hajusa kasutusega ainete korral võib olla kasulik võtta vabatahtlikult 
arvesse kokkupuudet, mis tekib teiste registreerijate toodetava või imporditava sama aine heitega (st 
aine üldkogusega  turul). See on eriti soovitatav juhul, kui registreerija enda turustatud koguse korral ei 
ole kokkupuute ja tuletatud mittetoimivate tasemete (PNEC ja DNEL) vahel näidatud olulist erinevust 
ning kui ei saa välistada kogukokkupuute võimalikku riski. Selline olukord võib esineda juhul, kui 
registreerijad otsustavad oma kemikaaliohutuse hindamise andmed esitada ühiselt (artikli 11 lõige 1). 

Aineteabe vahetuse foorumis (SIEF, vt andmete jagamise juhend) osalejad võivad vabatahtlikult (nt 
konfidentsiaalsuse huvides) paluda kolmandal isikul hinnata oma laiaulatuslikult või hajusa kasutusega 
ainete üldkoguse riske inimtervisele ja keskkonnale. Kui aine üldkogus turul võib eeldatavasti tekitada 
riske, saab vastavate sätetega ennetada ühenduse meetmeid. 

A.2.2 Kemikaaliohutuse hindamise üldine kord 

Kemikaaliohutuse hindamine toimub tavaliselt alljärgnevas järjekorras (joonis A.2-1): 

1. Aine olemuslike omaduste kättesaadava ja vajaliku teabe kogumine ning koostamine. 

2. Inimtervisele avalduvate ohtude hindamine; sealhulgas klassifitseerimine ja mittetoimivate 
tasemete tuletamine (DNEL) (või kui see ei ole võimalik, siis aine toime muud näitajad – vt 
peatükid B.7.1 ja R.8). 

3. Füüsikalis-keemiliste ohtude hindamine, sealhulgas klassifitseerimine (vt peatükk R.9). 

4. Keskkonnaohu hindamine, sealhulgas klassifitseerimine ja arvutuslike mittetoimivate sisalduste 
(PNEC) tuletamine – vt peatükid B.7.2 ja R.10. 

5. PBT- ja vPvB-omaduste hindamine (vt C osa ja peatükk 11). 
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Kui ohu hindamise tulemusena leitakse, et aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate 
ja -omaduste mis tahes kriteeriumile9, tuleb hinnata kokkupuudet ja selle järel iseloomustada 
riski10: 

6. Kokkupuute hindamine (hõlmab kokkupuutestsenaariumide väljatöötamist ja kokkupuute 
hindamist). 

7. Riski iseloomustamine. 

Riskide ohjamise näitamiseks võib olla vaja kemikaaliohutuse hindamist korrata: 

8. Võimalik kemikaaliohutuse hindamise kordamine. 

 

                                                 

9 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 

10 Hinnangusse tuleb lisada ohtu kajastavad näitajad. Komisjon märgib, et see ei tähenda kõigi näitajate korral 
kokkupuute hindamist (nt kokkupuute hindamise võib keskendada riske tekitavatele näitajatele) ega seda, et 
kokkupuudet tuleks hinnata üksnes ohtude korral, mis on seotud klassifitseerimise või PBT-/vPvB-omadustega, mille 
korral on hindamine esmavajalik, sest klassifikatsiooni puudumine teatud näitaja suhtes ei tähenda ohu puudumist. 
Samuti märgitakse, et tegeliku ohu määratlemine on tehnilise hindamise küsimus. Komisjon jätkab selle küsimuse 
praktilise lahendamise ettepaneku väljatöötamist. 
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C&L

• Koguge ja jagage olemasolevat teavet
• Hinnake teabevajadusi
• Tehke kindlaks teabelüngad
• Tekitage uusi andmeid / tehke ettepanekuid 

katsetamisstrateegiateks

Keskkond [3]

Kokkupuute 
hindamine [5]

Riski iseloomustus [6] riskiohjamise põhjal
• Inimeste kokkupuude ainega < DNEL või PEC < PNEC
• Künniskoguseta ainete jaoks hinnake toime vältimise tõenäosust
• PBT/vPvB-ainete jaoks: minimeerige emissiooni ja kokkupuudet
• Kontrollige tulemuste stabiilsust määramatuse analüüsiga

6.Riskide ohjamine?

Kui art 14(4) 
kriteeriumid
on täidetud

• Koostage kemikaaliohutuse aruanne (CSR)
• Kui aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile, sisaldab selle CSR

kokkupuutestsenaariume, mis kirjeldavad riskide ohjamist käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete abil., 
mis kirjeldavad riskide ohjamist käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete abil

• Võtke tootmisel või oma kasutusalal riskijuhtimismeetmed
• Edastage kokkupuutestsenaariumid koos käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmetega tarneahelas allapoole ohutuskaardi abil

JAH

Kokkupuute-
stsenaariumid [5]

EI

7. Vaadake üle 
teave ohtude 

kohta

PBT/vPvB-omaduste
hindamine [4]

Füüs.-keem. [2]

Inimtervis [1]

Kokkupuutel
põhinev loobumine

• Koguge olemasolevat teavet kasutusalade, 
kasutustingimuste, emissiooni ja kokkupuute 
kohta

• Hinnake teabevajadusi

Kokkupuute hindamineOhu hindamine

Kokkupuutel
põhinev 

katsetamine

DNEL,PNEC

7. Vaadake üle 
kasutus-tingimused 

või kokkupuute 
teave või 

kokkupuute-
stsenaariumi ulatus

EI

 

Joonis A.2-1. Kemikaaliohutuse hindamise etappide ülevaade 

C&L = klassifitseerimine ja märgistamine, DNEL = tuletatud mittetoimiv tase, PNEC = 
arvutuslik mittetoimiv sisaldus, PEC = arvutuskontsentratsioon keskkonnas. 

Kemikaaliohutuse hindamine on paindlik tegevus, mis oleneb aine omaduste kättesaadavast 
teabest ning ohu hindamise, klassifitseerimise ja märgistamise ning kokkupuute hindamise 
tulemustest. Tootja/importija või allkasutaja peaks valima kõige tõhusama ja kasulikuma viisi, 
kuidas täita aine olemuslike omaduste teabele esitatavaid nõudeid ja ohjata riske ning seda 
dokumenteerida. 

Kemikaaliohutuse hindamine algab sellest, et kogutakse kokku kogu hindajale kättesaadav ja 
asjakohane teave aine füüsikalis-keemiliste omaduste, keskkonnas säilimise, toksilisuse ja 
ökotoksilisuse kohta, sõltumata sellest, kas mingi näitaja teave on vastava koguse korral vajalik või 
mitte. Samuti peab registreerija koguma kokkupuute, kasutusalade ja riskijuhtimismeetmete teavet. 

Selle hulgas võib olla näiteks aine või ainet sisaldavate toodete tootmise (Euroopa Liidu piires), 
kasutusalade, käitlemise ja kõrvaldamise (st aine kogu olelustsükli jooksul) teave ning kokkupuute 
iseloomu, st kokkupuuteviiside, sageduse ja kestuse teave. Kogutud kättesaadava teabe põhjal 
saab registreerija määrata esialgse lisateabe koostamise vajaduse. Lisateavet on vaja koguda või 
koostada ka sõltuvalt kemikaaliohutuse hindamise kordustest. 

Kemikaaliohutuse hindamise 1.–4. etapp tuleb sooritada kõigi ainete korral, mida toodetakse või 
imporditakse koguses ≥ 10 t/a. REACH-määruses nõutavad aine olemuslike omaduste 
standardandmed sõltuvad peamiselt kogusest. Kui tegu on selliste inimtervisele avalduvate toimete 
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ja keskkonnaosadega, mille kohta ei ole DNEL- või PNEC-väärtust võimalik määrata, tuleb 
kemikaaliohutuse hindamisel hinnata tõenäosust, et kahjulik toime on välditud. 

Kui aine on hinnatud PBT- või vPvB-aineks, tuleb iseloomustada aine kõiki heiteid, mis tekivad 
aine olelustsükli vältel tootmises ja kindlaksmääratud kasutusaladel, ning soovitada 
riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi, mis muudaksid heite ning inimeste ja keskkonna 
kokkupuute sellega minimaalseks. 

REACH-määruse VII–X lisas on teabele esitatavate nõuete kohandamise erieeskirjad, mille järgi 
võib muuta üksiknäitajate nõutud standardandmeid. Nõutavat standardteabe kogumit võib 
kohandada ka vastavalt REACH-määruse XI lisale, nt kui katsetamine ei ole tehniliselt võimalik või 
ei näi teaduslikult seisukohast või kokkupuute kaalutlustel vajalik. Adekvaatse kokkupuuteteabe 
põhjal saab teha otsuse, kas katsetamisest saab loobuda (kokkupuutel põhinev loobumine) või on 
vaja lisateavet, sealhulgas kokkupuutel põhinevat katsetamist. 

Kui ohu ja PBT-/vPvB-omaduste hindamise tulemusena leitakse, et aine vastab artikli 14 lõike 4 
ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile11, tuleb hinnata kokkupuudet. 
Kokkupuute hindamine koosneb kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisest ja sellega seotud 
kokkupuute hindamisest (vt D osa). Kui aine ei vasta 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja 
-omaduste mis tahes kriteeriumile11, ei ole kokkupuute hindamist vaja ning registreerija võib 
registreerida ohu hindamise ja PBT-/vPvB-omaduste hindamise tulemused kohe kemikaaliohutuse 
aruandesse. Kokkupuudet on vaja hinnata ka mõnel kokkupuutel põhineval loobumise juhul isegi 
siis, kui aine ei vasta artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes 
kriteeriumile11 (vt B osa ja peatükk R.5). 

Kokkupuute hindamine hõlmab aine tootmist ja kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid ning neist 
tulenevaid olelustsükli etappe. Hindamine hõlmab vajaduse korral ka toodete kasutuskestust ja 
eraldi ainete või segudes või toodetes kasutatavate ainete jäätmeetappi. 

Vahendiks, mille abil edastatakse kogu tarneahelas riskide ohjamist tagavad praktilised 
tingimused, on kokkupuutestsenaarium (vt D osa). Kokkupuutestsenaariumid töötatakse välja 
kordusmeetodil ja kokkupuute hindamise osana. 

Esialgsest kokkupuutestsenaariumist (ja vastavast kokkupuutehinnangust) lõpliku kokkupuute-
stsenaariumini (ja vastava kokkupuutehinnanguni) jõudmiseks on vaja iseloomustada riski (E osa). 
Lõplik kokkupuutestsenaarium põhineb riskide ohjamisel. 

Kokkupuutestsenaariumis dokumenteeritakse asjakohased käitlemistingimused ja riskijuhtimis-
meetmed, mille abil on kõigi tuvastatud ohtudega kaasnevad riskid ohjatud. See teave tuleb 
edastada allkasutajatele. See on vajalik, et i) anda riskide ohjamiseks sobivate meetmete praktilisi 
nõuandeid ning ii) võimaldada allkasutajatel kontrollida, kas nende tegevus vastab 
kemikaaliohutuse hindamisel määratud tingimustele. 

Riski iseloomustamisel (vt E osa) võrreldakse inimtervisele ja keskkonnale avalduvate ohtude 
asjaomaseid mittetoimivaid tasemeid inimeste ja keskkonna kokkupuute hinnangute kõigi asjakohaste 
kombinatsioonidega ning hinnatakse aine füüsikalis-keemilistest omadustest tulenevaid ohte. Kui ei 
saa määrata mittetoimivaid tasemeid, tuleb hinnata tõenäosust, kas kokkupuutestsenaariumide 
rakendamisega välditakse kahjulikku mõju. Samuti tuleb riski iseloomustamisel arvesse võtta eri 
kokkupuuteviiside või allikate kaudu toimuva kombineeritud kokkupuute riske. Kui riskide ohjamist ei 
saa tõendada, tuleb kemikaaliohutuse hindamist korrata (7. etapp). 

Kordamiseks on mitmesuguseid võimalusi (vt ka jaotised A.2.6 ja A.2.7). 

                                                 

11 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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 Ohtude teabe võib üle vaadata või hankida uut teavet, arvestades seejuures õigusaktidest 
tulenevaid teabele esitatavaid nõudeid. 

 Kokkupuute teavet võib koguda tarneahelast või otsustada hankida vabatahtlikult uusi andmeid 
(nt mõõtmised tegevuskohtades või keskkonnas) või rakendada kõrgema astme mudeleid. 

 Samuti võib mõlemat laadi teabe üle vaadata. 

Kui riskide ohjamine on tõendatud, tuleb tootmise ning kindlaksmääratud kasutusalade jaoks 
lõplikud kokkupuutestsenaariumid koos soovitatud käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmetega 
dokumenteerida kemikaaliohutuse aruandes (vt F osa) ning edastada aine allkasutajatele 
ohutuskaardi lisana (vt G osa). 

Järgmistes jaotistes esitatakse ka kemikaaliohutuse hindamise põhimõtete muid üksikasju. 

A.2.3 Ohu hindamine 

Kemikaaliohutuse hindamine algab ohu hindamisega. Kemikaaliohutuse hindamisel kogutud ja 
koondatud teavet kasutatakse klassifitseerimiseks ja märgistamiseks, PBT-/vPvB-omaduste 
hindamiseks (vt C osa) ning inimtervisele ja keskkonnale künnisväärtuste tuletamiseks. 

Üldjoontes koosneb nimetatud teabekogumine järgmistest etappidest (REACH-määruse VI lisa, 
peatükk R.2): 

 olemasoleva teabe kogumine ja jagamine; 

 teabele esitatavate nõuete ja lisateabevajaduse kaalumine (REACH-määruse VI–XI lisa); 

 teabelünkade väljaselgitamine; 

 uute andmete hankimine / katsetamisstrateegia ettepaneku tegemine. 

Kemikaaliohutuse hindamiseks on vaja koguda või koondada erinevat laadi teavet. Sellist teavet 
saab hankida erinevatest allikatest, nagu näiteks ettevõtetes olemasolevatest andmetest, või 
jagades teavet asjaomase aine teiste tootjate ja importijatega koostöö kaudu aineteabe vahetuse 
foorumis (SIEF) (REACH-määruse artikkel 29). 

Ohtu tuleb hinnata kogu olemasoleva ning REACH-määruse VI–XI lisa kohaselt nõutava teabe 
põhjal (sõltuvalt kogusest ja võimalikest kohandustest, vt B osa). 

In vivo katsete (loomkatsed) andmete asemel võib leida või koostada alternatiivset teavet. Selline 
teave sisaldab in vitro katsete tulemusi ning mittekatseliste meetoditega saadud andmeid (sh 
struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivne seos (QSAR), struktuuri-aktiivsuse seos (SAR), andmete 
ülekandmine, ainete kategoriseerimine jms). Integreeritud katsetamisstrateegiate (ITS) kohta on 
B osas ja peatükis R. 7 eraldi juhised. 

Mõnel juhul võib teatud populatsioonide või keskkonnaosade korral eeldada minimaalset või tühist 
riski. Selliste vähese riski olukordade korral on võimalik ohuandmetest loobuda. Selle 
üksikasjalikud juhised on peatükis R.5. Lisateavet võib olla vaja kokkupuute hindamise ja riski 
iseloomustamise tulemuste tõttu – nn kokkupuutel põhinev katsetamine. Kui kemikaaliohutuse 
hindamisel ilmnevad riskid inimesele või keskkonnale, võib olla ohuteabe täiendamiseks vaja 
koguda või koostada lisaandmeid. Igal tegevuse eri etapil võib vajaliku teabe saamiseks teha 
lisakatsete ettepanekuid. Enne täiendavate loomkatsete ettepaneku tegemist tuleb kaaluda 
alternatiivmeetodite ja kõigi muude võimaluste kasutamist. 

Ained tuleb klassifitseerida ja märgistada CLP-määruse kohaselt. Segud tuleb klassifitseerida ja 
märgistada CLP-määruse kohaselt alates 1. juunist 2015, kuid seni tohib neid klassifitseerida 
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direktiivi 1999/45/EÜ alusel (soovi korral tohib neid enen seda kuupäeva klassifitseerida ka CLP-
määruse kohaselt)12. 

Inimtervisele avalduvate ohtude hindamine 

Võimaluse korral tuleb olemasoleva teabe põhjal leida tuletatud mittetoimiv tase (DNEL). DNEL 
väljendatakse tavaliselt välise kokkupuutetasemena, millest allpool ei ole kahjulik toime 
inimtervisele eeldatav. DNEL-väärtuse tuletamiseks tuleb valida vastava kokkupuuteskeemi 
(kokkupuuteviis, populatsioon ja kestus) olulisim toime tervisele. DNEL-väärtuse tuletamiseks tuleb 
arvestada selle toime N(L)OAEL-väärtust (või samaväärst annuse deskriptorit) koos vajalike 
hindamisteguritega. 

Et DNEL sõltub populatsioonist, kokkupuuteviisist ja sagedusest, võib olla vaja tuletada mitu 
DNEL-väärtust (vt peatükk R.8). 

Mõne toime kohta ei saa DNEL-väärtusi tuletada kas seetõttu, et neil künnisväärtus puudub (nt 
genotoksilised kantserogeenid), või seetõttu, et mõne künnisväärtuse kättesaadavate andmete 
põhjal ei saa tavaliselt DNEL-väärtust määrata (nt sensibiliseerivalt toimivad, söövitavad või 
nahka/silmi ärritavad ained). Sellisel juhul nõutakse REACH-määruses kvalitatiivset hindamist. 
Künnisväärtuseta mutageenide ja kantserogeenide kohta tuleb välja töötada täiendav 
(pool)kvantitatiivne väärtus (tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus, DMEL), kui andmed seda 
võimaldavad (vt jaotis B.7.1). Annuse-toime suhte tuletamist ning kasutamist või muid aine mõju 
hindamise meetmeid kirjeldatakse üksikasjalikult peatükis R.8. 

Ohu hindamisel on registreerijal võimalik teha kvalitatiivne või kvantitatiivne kokkupuute hindamine 
ja riski iseloomustamine, et loobuda teabele esitatavatest teatud nõuetest (mitte ainult seoses 
inimtervisega). Enne kui otsustada, kas aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -
omaduste mis tahes kriteeriumile13, võib kemikaaliohutuse hindamise varases järgus olla tarvis 
koguda kokkupuute kohta lisaandmeid. See on kompromiss katsetamise või kokkupuute kohta 
parema teabe saamise vahel, et hankida kvalitatiivset ja kvantitatiivset põhjendusmaterjali 
kokkupuutel põhinevaks loobumiseks. Selle küsimuse üksikasjalikud juhised on peatükis R.5. 

Ainete füüsikalis-keemilistest omadustest inimtervisele tulenevate ohtude hindamine 

Kemikaaliohutuse hindamine hõlmab ka ainete füüsikalis-keemilistest omadustest inimtervisele 
tulenevate ohtude hindamist. Võimalikku toimet inimtervisele hinnatakse seoses vähemalt 
järgmiste füüsikalis-keemiliste omadustega: plahvatusohtlikkus, tuleohtlikkus, oksüdeerimisvõime 
(vt B osa ja peatükid R.7 ja R.9). 

Keskkonnaohu hindamine 

Keskkonnaohu hindamine keskendub olemasoleva teabe põhjal kõigile keskkonna 
ökosüsteemidele (vesi, õhk, sete või pinnas) avalduvatele ohtudele. Samuti arvestatakse 
toiduahelas kiskjatele avalduvaid ohte (teisene mürgistus). Reoveepuhastussüsteemide 
mikrobioloogilisele aktiivsusele avalduvaid ohte hinnatakse seetõttu, et reoveepuhasti tõrgeteta 
töötamine on oluline vesikeskkonna kaitseks. Kui tuvastatakse muid ohte, näiteks aine 
värvimuutmise või osoonikihi hõrendamise/tekitamise võime, tuleks neid ohte hinnata (vt REACH-
määruse I lisa punkt 0.10). 

PNEC-väärtust teatud keskkonnaosa kohta arvestatakse kui kontsentratsiooni, millest allpool 
kahjulikku toimet ökosüsteemidele ei avaldu, ning see tuletatakse vastavate keskkonnaosade 
liikidele avalduva toksilisuse kättesaadavast teabest. PNEC tuletatakse toksilisuskatsete 
näitajatest (50% surmav kontsentratsioon (LC50) või täheldatavat toimet mitteavaldav 

                                                 

12 CLP-määruse artikli 61 punkti 2 kohaselt. 

13 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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kontsentratsioon (NOEC)), kasutades selleks kohaseid hindamistegureid (vrd peatükid B.7.2 ja 
R.10). 

PBT-omaduste hindamine 

PBT-omaduste hindamise eesmärgiks on tuvastada püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või 
väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained. Selliseid aineid tuleb täiendavalt hinnata, sest 
pikaajalise toime võimalikkust on raske prognoosida ning selliseid toimeid nagu 
(bio)akumuleerumine keskkonnas on praktiliselt raske tagasi pöörata. 

PBT-/vPvB-ainete korral tuleb tuvastada kõik heiteallikad, et saaks leida tõhusad heite 
minimeerimise meetmed. Võimalikud PBT- või vPvB-ained tuvastatakse sõeluuringu tasandil, 
rakendades seejärel sõeluuringu andmete kinnitamiseks katsetamisstrateegiat, lisades andmeid 
juurde. PBT-omaduste hindamist tutvustatakse C osas ja kirjeldatakse üksikasjalikult peatükis 
R.11. 

A.2.4 Kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisega seotud üldmõisted 

Selles jaotises kirjeldatakse mitmeid üldmõisteid, mille abil saab kokkupuutestsenaariumide 
väljatöötamisel kasutada uusi REACH-termineid ja -mõisteid. 

A.2.4.1 Kasutusalade kindlaksmääramine ja kasutustingimuste kirjeldamine 

A.2.4.1.1 Kindlaksmääratud kasutusala 

REACH-määruse kohaselt on kasutusala aine mis tahes töötlemine, valmistamine, tarbimine, 
ladustamine, säilitamine, töötlemine, mahutitesse paigutamine, ühest mahutist teise üleviimine, 
segamine, toote valmistamine või mis tahes muu kasutamine (REACH-määruse artikli 3 punkt 24). 
Seega on mõiste „kasutusala” tähendus väga laia. Peale kasutusala on veel kaks konkreetsemat 
mõistet, mis on registreerimise ning tarneahelas teabe vahetamise jaoks äärmiselt tähtsad: 

 registreerija omakasutus: aine tööstuslik või kutsealane kasutamine registreerija poolt 
(REACH-määruse artikli 3 punkt 25); 

 kindlaksmääratud kasutusala: tarneahelas tegutseja poolt ette nähtud aine otstarbekohane 
kasutamine nii ainena kui ka segu koostisainena või segu kasutamine, kaasa arvatud 
omakasutus, või kasutusala, millest vahetult järgmine allkasutaja on teda kirjalikult teavitanud 
(REACH-määruse artikli 3 punkt 26). 

Selle määratluse kohaselt on kolm viisi, kuidas kasutusalast võib saada kindlaksmääratud 
kasutusala: 

 tarneahelas tegutseja kavatseb kasutada (või kasutabki) ainet eraldi või segu koostisainena 
omaenda protsessides või enda toodetud toodetes või 

 tarneahelas tegutseja turustab aine teatud kasutusala(de) jaoks (otse või levitajate kaudu) või 

 tarneahelas tegutsejale teatab üks vahetult järgnevatest allkasutajatest olemasolevast või 
kavandatavast kasutusalast. 

Kasutusala teatamine tarnijale ei tähenda automaatselt, et tarnija peab hindama selle 
kemikaaliohutust ja/või kaasama selle kasutusala aine registreerimisse. Tarnija võib otsustada, et 

 juba olemasolevad kokkupuutestsenaariumid hõlmavad uut kindlaksmääratud kasutusala 
piisavalt, ning edastab allkasutajale olemasoleva kokkupuutestsenaariumi; uue kasutusala 
lisamine olemasoleva kemikaaliohutuse aruande 2. jaotisesse (vt F osa) tootja/importija poolt 
võib olla tulevikus kasulik registreeringu uuendamisel; 
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 hindab kemikaaliohutust ja töötab välja uue või muudetud kokkupuutestsenaariumi, mis hõlmab 
uut kindlaksmääratud kasutusala, ning uuendab vastavalt registreerimistoimikut, kui aine on 
juba registreeritud; 

 ei toeta asjaomast kasutusala. Kui selline otsus põhineb kemikaaliohutuse hindamisel ja ta ei 
saa olemasolevat teavet kasutades näidata inimestele või keskkonnale avalduvate riskide 
ohjatust, tuleb otsus dokumenteerida ning saata kliendile ja Euroopa Kemikaaliametile 
sellekohane kirjalik teade. Mittesoovitatavad kasutusalad tuleb märkida tehnilise toimiku punkti 
3.7 ja ohutuskaardi 16. lahtrisse; 

 teatada asjaomasest kasutusalast tarneahelas ülespoole (kui tarnija ei ole tootja/importija). 

A.2.4.1.2 Kasutusala lühike üldkirjeldus ja kokkupuutestsenaariumide lühipealkirjad 

Kõik ainete REACH-määruse alusel registreerijad on kohustatud esitama oma registreerimis-
toimikus kindlaksmääratud kasutusalade lühikese üldkirjelduse (REACH-määruse VI lisa jaotis 
3.5). Samuti peavad nad uuendama registreerimistoimikut, kui ilmneb uus kindlaksmääratud 
kasutusala või uued mittesoovitatavad kasutusalad, mille kasutustingimused ei ole toimiku 
kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud. See võib tähendada olemasolevate 
kokkupuutestsenaariumide kohandamist või toimikusse uue kokkupuutestsenaariumi lisamist. 

Kui allkasutaja teatab tarnijale teatud kasutusalast kirjalikult, et muuta see kindlaksmääratud 
kasutusalaks, peab ta esitama vähemalt selle kasutusala lühikese üldkirjelduse, et alustada 
tarnijaga dialoogi riskide ohjamiseks kohaste kasutustingimuste üle. 

Kui registreerija peab hindama kemikaaliohutust ja koostama sellega koos ka 
kokkupuutestsenaariumid, esitab ta lõplikud kokkupuutestsenaariumid kemikaaliohutuse aruande 
vastavas punktis ja lisab ohutuskaardi lisasse. Registreerija paneb kokkupuutestsenaariumile 
asjakohase lühipealkirja, andes kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud kasutusala(de) lühikese 
üldkirjelduse, mis on kooskõlas registreerimistoimikuga. 

Oluline on eristada kokkupuutestsenaariumi pealkirja ja sisu: 

 Kasutusala kirjeldustegurid ja lühipealkirjad: kirjeldavad lühidalt kasutusala üldiselt 
i) registreerimistoimiku VI lisa, ii) allkasutaja tarnijale saadetud kasutusala määratluse ning 
iii) kokkupuutestsenaariumi pealkirjastamise kontekstis. Lühike üldkirjeldus peaks põhinema 
jaotises D.4.3 ja peatükis R.12 käsitletud kasutusala kirjeldussüsteemil. Lühipealkirjad aitavad 
ka kasutada sarnase ohutusprofiiliga ainete korral ühte üldist kokkupuutestsenaariumi. 

 Kasutustingimused kokkupuutestsenaariumis (mida lühipealkiri ei sisalda): kasutustingimusi (st 
käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed) kirjeldatakse kohase üksikasjalikkusega, et 
i) hinnata ohte, ii) tagada riskide ohjatus vastavate tingimuste ja meetmete rakendamisel ning 
iii) edastada neid tarneahelas nii, et (all)kasutaja saaks neid rakendada. 

Seega on lühipealkirjade eesmärk hõlbustada teabevahetust, läbipaistvust, ainete leidmist turul, 
kokkupuutestsenaariumide rakendamist mitmesuguste kasutusalade korral ja nende töötlemist 
REACH-IT-süsteemis. Sellega võrreldes on kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
kasutustingimustel otsene mõju seoses tarneahelas tegutsejate REACH-kohustustega. 

NB! Kokkupuutestsenaariumide pealkirjade ja kasutustingimuste vahel ei ole tingimata ühest seost. 
Sama lühikese üldkirjelduse all võib olla mitu kokkupuutestsenaariumi, sest näiteks teatud 
protsessist tulenevaid riske võib ohjata mitmesuguste riskijuhtimismeetmetega. 

Eri ainete kasutusalad võivad olla ka samad ja neid saab seega hõlmata sama kasutusala 
lühikirjeldusega, kuid teistsuguste ohtlike omaduste tõttu tuleb võtta teistsuguseid 
riskijuhtimismeetmeid. Teisalt võib üldine kokkupuutestsenaarium hõlmata mitut 
kasutusala/protsessi, mistõttu seda võidakse nimetada erinevate lühikirjeldustega. Sellisel juhul 
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võib ka kaaluda sellise kokkupuutestsenaariumi üldisemat pealkirjastamist, et hõlmata eri 
kindlaksmääratud kasutusalade lühikirjeldusi. 

A.2.4.1.3 Kasutusala kirjeldustegurid 

REACH-määruses ei ole määratletud, mis vormi kasutusala lühikeses üldkirjelduses kasutada. Samas 
sõltub teabevahetus tarneahelas ja kokkupuutestsenaariumi põhimõtte tõhus rakendamine Euroopa 
turu piires ühtlustatud keelekasutusest. Sel põhjusel on välja töötatud standardne kasutusala 
kirjeldussüsteem. See on registreerimise hõlbustamiseks kasutusel REACH-registreerimistarkvaras 
(IUCLID 5) ning sellest saab kokkupuutestsenaariumidele lühipealkirjade panemise keskne süsteem 
praegu väljatöötatavates IT-tugivahendites. 

Süsteem koosneb neljast kirjeldavast tegurist, mis kõik võimaldavad valida kasutusala lühikeseks 
iseloomustamiseks vajaliku üksikasjalikkuse: 

 Kasutusala valdkond – sellega kirjeldatakse, mis kaubandus- ja tööstussektoris ainet eraldi või 
segus kasutatakse. Tegur hõlmab ka kasutust eramajapidamistes ja avalikus sektoris. 

 Kemikaalikategooria – sellega kirjeldatakse ainet sisaldavate segude tüüpi. 

 Protsessikategooria – sellega kirjeldatakse tehnilise protsessi kategooriaid või töötoiminguid, 
milles ainet eraldi või segudes kasutatakse. Need mõjutavad eeldatavat kokkupuudet ning 
seega ka vajalikke riskijuhtimismeetmeid. 

 Tootekategooriad – nendega kirjeldatakse (kui asjakohane) ainet sisaldava toote tüüpi. 

Kasutusala kirjeldussüsteemi tutvustatakse üksikasjalikult jaotises D.4.3 ja peatükis R.12. 

A.2.4.2 Eraldumise ja kokkupuute mõjutegurid ning kokkupuute hindamine 

Aine eraldumise ja ainega kokkupuute mõjutegurid moodustavad põhiteabe, mida tuleb 
kokkupuutestsenaariumi koostamiseks ning vastava kokkupuute hindamiseks koguda. Kokkupuute 
mõjutegurid võivad olla seotud: i) aine omadustega, ii) käitlemistingimuste ja riskijuhtimis-
meetmetega ning iii) ümbruskonnaga, kus ainet kasutatakse või kuhu seda eraldub. 

Üldiselt võivad need nn kokkupuute mõjutegurid eri kasutusalade korral erineda, kuid praeguste 
kogemuste põhjal on võimalik määratleda teatud hulga kokkupuute peamisi mõjutegureid, mis on 
enamasti asjakohased (vt põhiteabe / peamiste mõjutegurite loetelu tabelis D.2-1). Need on muu 
hulgas aine lenduvus, vees lahustuvus ja tolmusus, kasutatav kogus, kasutuse kestus ja sagedus, 
aine kasutamisel rakendatav energiahulk ning mitmesugused riskijuhtimismeetmed. 

Peamiste mõjutegurite loetelu põhjal saab registreerija oma teabe kogumist suunata, et 

i) töötada välja üks või mitu esialgset kokkupuutestsenaariumi ja 

ii) viia läbi esimene kokkupuute hindamine, kasutades selleks standardvahendeid (vt D osa). 

A.2.4.3 Kokkupuutestsenaariumide funktsioon ja sisu 

A.2.4.3.1 Esialgse ja lõpliku kokkupuutestsenaariumi funktsioon ja sisu 

Teatud kindlaksmääratud kasutusala (või kasutusalade rühma) kokkupuutestsenaariumis 
kirjeldatakse tingimusi, mille korral tohib mõnda artikli 14 punktis 4 sätestatud ohuklasside, 
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-kategooriate või -omaduste kriteeriumile vastavat ainet14 (või ainete rühma) kasutada, samal ajal 
riske ohjates. 

Kokkupuutestsenaarium on vahend, mille abil edastada riskide ohjatuse tagamiseks sobivaid 
käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid kasutajaile kogu tarneahelas. Tarneahela eri etappide 
kasutusalade hõlmamiseks on arvatavasti vaja erinevaid kokkupuutestsenaariume. Samal ajal 
kirjeldatakse kokkupuutestsenaariumis peamisi mõjutegureid, millest sõltub heite ja kokkupuute 
skeem ja tase ning mis on kemikaaliohutuse hinnangus kokkupuute hindamise ja riski 
iseloomustamise aluseks. Kokkupuutestsenaarium sisaldab sobivaid meetmeid keskkonnaosade 
(õhk, vesi, põhjasete ja pinnas) ning teatud sihtrühmade, nagu tarbijad ja töötajad, kokkupuute 
ohjamiseks. 

Kokkupuutestsenaarium peab hõlmama järgmist: 

 käitlemistingimused (kokkupuute mõjutegurid, nagu kasutatav kogus, rakendusprotsess, 
kasutuse kestus ja sagedus, vastuvõtva keskkonna tingimused); 

 riskijuhtimismeetmeid (heite või kokkupuute mõjutegurid, nagu reovee töötlemine või 
kohtväljatõmbeventilatsioon). 

Esialgses kokkupuutestsenaariumis kirjeldatakse kergesti kättesaadava standardteabe põhjal 
tüüpilisi kasutustingimusi, mis on turustatava aine kohta olemas. Kui nende kasutustingimuste 
kohta on võimalik näidata, et need tagavad riskide ohjatuse, saab esialgsest kokkupuute-
stsenaariumist lõplik kokkupuutestsenaarium. Lõplik kokkupuutestsenaarium 

 dokumenteeritakse kemikaaliohutuse aruande 9. peatüki alajaotises ja 

 edastatakse laiendatud ohutuskaardi lisana kasutajatele. 

Kui ilmneb, et praeguste kasutustavade või kättesaadava teabe põhjal ei saa riskide ohjatust 
näidata või et oluline roll on muudel kui standardsetel mõjuteguritel, tuleb kemikaaliohutuse 
hindamist korrata (vt jaotis A.3.1 ja D osa). 

A.2.4.3.2 Kasutus- ja kokkupuutekategooriad 

Kokkupuutestsenaariumi kirjeldamisel nõutav üksikasjalikkus on eri juhtumite korral väga erinev, 
sõltudes aine kasutusalast, ohtlikest omadustest ja tootjale või importijale kättesaadava teabe 
hulgast. Kokkupuutestsenaariumid võivad kirjeldada ühe aine mitme üksikprotsessi või kasutusala 
asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi. Seega võib üks kokkupuutestsenaarium 
hõlmata paljusid protsesse või kasutusalasid. 

REACH-määruse alusel võib sellist kokkupuutestsenaariumi nimetada kasutus- ja 
kokkupuutekategooriaks (määratletud artiklis 3) või lihtsalt laiaks kokkupuutestsenaariumiks. 

NB! Määruses pakutud kategoriseerimisvõimalus põhineb ainega toimuvatel toimingutel (vt 
kasutusala mõiste artikli 3 punktis 24) või protsessidel. Muid kasutus- ja kokkupuutekategooria 
koostamiseks vajalikke kriteeriume, nagu kokkupuuteviis, kokkupuuteskeem (aeg) või kasutusala 
valdkonnad, ei ole REACH-määruses mainitud. 

Tootja/importija rühmitab ühe kasutus- ja kokkupuutekategooria alla sellised tegevused/protsessid, 
mille korral saab riske ohjata sama käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kogumiga. Kui 
laialt kategooria määratletakse ning kas lisaks rakendatakse ka muid liigituskriteeriume, on 
registreerija valida. Kasutus- ja kokkupuutekategooria peab aga oma ülesehituselt ja sisult 
vastama kemikaaliohutuse aruandesse lisatavale kokkupuutehinnangule. Võimalikku 
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laiaulatuslikkust piirab seegi, et liiga üldine rühmitamine võib allkasutaja jaoks vähendada kasutus- 
ja kokkupuutekategooria kasulikkust. 

Käesoleva juhendi jaotises D.4.3 ja peatükis R.12 soovitatud kasutusala kirjeldussüsteem põhineb 
protsessi-/tegevuskategooriatel (kirjeldustegur 3) ning kemikaalikategooriatel (kirjeldustegurid 2 ja 
4). Süsteemi saab kasutada eeltäidetud esialgsete kokkupuutestsenaariumide (sealhulgas 
käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete) määratlemiseks ning nende sidumiseks kokkupuute 
hindamise vahenditega. Nii toetab see turustatava aine protsesside/tegevuste/toodete kokkupuutel 
põhinevat liigitamist. 

A.2.4.3.3 Üldised kokkupuutestsenaariumid 

Mõistet üldine kokkupuutestsenaarium ei ole REACH-määruses määratletud. Käesoleva juhendi 
mõistes on üldine kokkupuutestsenaarium selline kokkupuutestsenaarium, mis hõlmab teatud tüüpi 
kemikaali tüüpilisi kasutustingimusi vastavates tööstussektorites. 

Üldist kokkupuutestsenaariumi võib määratleda kui ühte kokkupuutestsenaariumi, milles 
kirjeldatakse asjakohaseid käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid, mis on allkasutajate sektori, 
eriti väike- ja kesksuurte ettevõtjate, tegevuste jaoks tüüpiliste kasutustingimuste korral olulised. 
See tähendab, et ainet käsitlevad üldised kokkupuutestsenaariumid on suunatud aine 
kasutusaladele. Seega peavad allkasutajad vaid valima oma sektori jaoks olulise(d) ja sobiva(d) 
üldise(d) kokkupuutestsenaariumi(d), mis hõlmavad asjaomast kasutusala. Et võtta arvesse 
samaks otstarbeks kasutatavaid, ent tõenäoliselt teisi aineid, mille ohud ja füüsikalis-keemilised 
omadused erinevad, tuleb igasse üldisesse kokkupuutestsenaariumi lisada kasutuse piire 
täpsustav märge. See võib aidata allkasutajatel mõista, mil määral võivad nad nõuandeid 
usaldusväärselt kasutada. 

A.2.4.4 Segudes sisalduvate ainete kokkupuutestsenaariumid  

Kui ainet kasutatakse segus, võib olla vaja koostada aine selle kasutusala kohta 
kokkupuutestsenaarium. Sõltuvalt olukorrast võib nii tootja/importija kui ka allkasutaja omal 
algatusel töötada välja segus sisalduva aine kindlaksmääratud kasutusala hõlmava esialgse 
kokkupuutestsenaariumi. Kokkupuute hindamine peab hõlmama selle kasutusalaga seotud riske 
aine selle olelustsükli jooksul, mis hõlmab allkasutajate kasutusalasid. 

Segude tootjatel on tavaliselt vajalik teave segude tootmise ja kasutamise asjakohaste 
käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kohta olemas. Seega võib esialgse kokkupuute-
stsenaariumi koostada ka segude tootja. 

Kui registreerijad kooskõlastavad üksikainete kokkupuutestsenaariumid segude tootjate 
vajadustega, on segu tootjal palju lihtsam koondada ainete kokkupuutestsenaariumid segu 
ohutuskaardile (vt allkasutajate juhend). 

Kui segu sisaldab klassifitseeritud aineid REACH-määruse artiklis 14 sätestatud piirväärtusest 
suuremas kontsentratsioonis, klassifitseeritakse enamasti kogu segu ohtlikuks. See on vastavuses 
Euroopa Liidu ohtlike valmististe direktiivis (1999/45/EÜ) sätestatud klassifitseerimise ja 
märgistamise nõuetega. 

Segu tootja peab andma kutsetegevuses või tööstustes segu kasutavatele klientidele asjakohast 
ohutu kasutamise teavet. Mõnel juhul hõlmab segus sisalduva ühe aine kokkupuutestsenaarium 
kogu segu. Sellisel juhul võib vajaduse korral lihtsalt edastada asjakohase 
kokkupuutestsenaariumi. Teisel juhul võib ilmneda, et klientidele müüdud segudes sisalduvate 
mitmesuguste  koostisosade, mis vastavad artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -
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omaduste mis tahes kriteeriumile15, kokkupuutestsenaariumides antakse terviksegu ohutu 
kasutamise kohta vastukäivaid nõuandeid. Siis tuleb segu tootjal koondada eri 
kokkupuutestsenaariumid üheks kokkupuutestsenaariumiks või segu ohutuskaardiks. 

REACH-määruses ei nõuta, et segu tootja peab ohutuskaarti koostades koondama segus 
sisalduvate üksikainete kokkupuutestsenaariumid. Iga allkasutaja peab aga tuvastama ning 
vajaduse korral soovitama ohutuskaardil asjakohaseid meetmeid segu kui terviku 
kindlaksmääratud riskide ohjamiseks. See tähendab, et segu jaoks ohutuskaarti koostades 
võetakse arvesse erisugust teavet. Segude ohutuskaardi põhiosa ning lisatud 
kokkupuutestsenaarium(id) peaksid sisaldama käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete 
ühtlustatud nõuandeid. Asjakohased meetodid on segude juhistes, mis on allkasutajate juhendi 14. 
jaotises. 

Kui kliendile tarnitav segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks, kuid sisaldab ohtlikku ainet (mille kohta 
on segu tootja saanud kokkupuutestsenaarium(id)) REACH-määruse artikli 31 lõikes 3 sätestatud 
mis tahes künniseid ületavas kontsentratsioonis, peab allkasutaja andma lõppkasutajale lisateavet 
näiteks eriliste kasutustingimuste (sealhulgas mittesoovitatavate kasutustingimuste ja 
kasutusalade) kohta või segu vastavate koostisosa(de) nimetuste ning kindlaksmääratud ohtude 
kohta. Samas võib juhtuda, et ohutule segule ei ole vaja ohutuskaardile lisada teatud 
kokkupuutestsenaariumi, kui selle aine kokkupuutestsenaariumis on määratletud, et ainet tohib 
segus kasutada kindlaksmääratud kontsentratsioonitasemest allapoole jäävas koguses ilma 
täiendavaid riskijuhtimismeetmeid või käitlemistingimusi tarvitusele võtmata ja kõnealuses segus 
on ainet määratud tasemest väiksemas kontsentratsioonis. 

A.2.4.5 Toodetes sisalduvate ainete kokkupuutestsenaariumid  

REACH-määruse artikli 3 punkti 3 kohaselt on toode ese, millele antakse tootmise käigus teatud 
kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui tema 
keemiline koostis. Tüüpilised tooted on tekstiilid, paberilehed, plast- või klaaspudelid ja rehvid. 

Toote koostisse lisatud ainest saab toote koostisosa, nt värvained tekstiilitoodetes, pigmendid 
plasttoodetes või stabilisaatorid rehvides. 

Seejärel jõuab aine selle toote kasutusetappi. Mõnele artikli 14 punktis 4 sätestatud ohuklasside, 

-kategooriate või -omaduste kriteeriumile16 vastava aine registreerija peab oma kemikaaliohutuse 
hindamises/aruandes hõlmama kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid ning neist tulenevaid 
olelustsüklietappe. Kui aine lisamine teatud toote koostisesse on kindlaksmääratud kasutusala, 
peab tema kemikaaliohutuse hindamises/aruandes sisalduma toote kasutus- ja lõplik jäätmeetapp. 

Kui allkasutaja lisab ohtliku aine (eraldi või segu koostises) tootesse, siis tarnijalt saadud 
ohutuskaart võib, kuid ei pruugi sisaldada kokkupuutestsenaariumi, mis hõlmab aine antud toote 
koostisesse lisamise protsessi, samuti toote kasutus- ja jäätmeetappi. Kui allkasutaja kasutus-
tingimused ei ole saadud kokkupuutestsenaariumisse hõlmatud, võib ta valida, kas ta teatab 
tarnijale oma sellisest kasutusalast või hindab aine selle kasutusala kemikaaliohutust ise. On 
tähtis, et seda tüüpi allkasutaja on samas ka toote tootja ning tal võivad olla toote tootja 
lisakohustused (vt jaotis A.4.2). 

Nagu selgitatakse edaspidi jaotises A.4.2, peab toote tootja teatud asjaoludel registreerima ained, 
mille eraldumine toodetest on ette nähtud, ja/või teatama tootes sisalduvatest väga ohtlikest 
ainetest. Ka nende tegevuste korral võib olla vaja hinnata kemikaaliohutust ja koostada 
kemikaaliohutuse aruanne ning tõenäoliselt ka kokkupuutestsenaariumid. 

                                                 

15 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 

16 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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Toodete kasutus- ja jäätmeetapi kokkupuutestsenaariumi koostamise juhised on D osas ning 
peatükis R.13. 

A.2.5 Riskide ohjatuse tuvastamine ja kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteerimine 

Ohu hindamise, kokkupuute hindamise ja riski iseloomustamise korduv protsess lõpeb, kui aine 
olemuslike omaduste teabele esitatavad nõuded on täidetud ning riskide ohjatus on näidatud igat 
laadi kokkupuute ja kõigi kokkupuutestsenaariumide korral. Tuleb välja selgitada, kas riskide 
ohjatuse näitamiseks on lisaks vaja korraldada IX või X lisas sätestatud katseid; sellise vajaduse 
ilmnemisel tuleb saata Euroopa Kemikaaliametile koos registreerimistoimikuga põhjendatud 
taotlus. Täiendavate katsete tulemuste ootamise ajal tuleb kemikaaliohutuse hindamisel tuvastatud 
võimalike riskide ohjamiseks määrata vahepealsed käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed 
ning soovitada neid vajaduse korral allkasutajatele ja lisada kokkupuutestsenaariumisse. 

Lõplikud kokkupuutestsenaariumid, mis sisaldavad aine tootmises ja kindlaksmääratud 
kasutusaladel soovitatavaid käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid, tuleb dokumenteerida 
kemikaaliohutuse aruandes (vt F osa) ning edastada ohutuskaardi lisana aine allkasutajatele (vt 
G osa). 

A.2.6 Kemikaaliohutuse hindamise kordamine 

Kui esialgse kokkupuutestsenaariumi põhjal ei saa kemikaaliohutuse hindamisel näidata, et riskid 
on ohjatud, on vaja hindamist jätkata. Kemikaaliohutuse hindamise kordamisel saab hindamistsükli 
igal hetkel teavet uuesti hinnata ja täiustada. Kemikaaliohutuse hindamise käiku saab täiustada 
mitme kordusega, kuni saab näidata, et riskid on ohjatud. Kordushindamine peab olema realistlik, 
et soovitatavaid käitlemistingimusi või riskijuhtimismeetmeid oleks võimalik rakendada praktikas. 

Hindamise täiustamiseks on olemas järgmised võimalused, millest hindaja ja tema ettevõte valivad 
kõige tõhusama strateegia. NB! Hindamise täiustamisel on kaks tähendust. 

Esiteks võib täiustada kemikaaliohutuse hindamiseks vajalikku teavet, et kajastada juba kehtivaid 
tingimusi täpsemalt, ilma ühtegi kasutustingimust muutmata. Teiseks võib aga täiustada või 
parandada rakendatavaid käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid, mida seejärel kajastatakse 
kemikaaliohutuse hindamise sisendandmetes. See võib kaasa tuua senisest rangemad või 
leebemad riskide ohjamise meetmed. 

Ohuteabe täiustamine – Kui PNEC- või DNEL-väärtuse tuletamiseks on olemas vähe 
toksilisusandmeid, kasutatakse tavaliselt suhteliselt suuri hindamistegureid (vt B osa). Sel juhul 
võib lisateabe kogumise tulemusena kasutada vähem rangeid hindamistegureid, sest andmete 
usaldusväärsus on suurem (võrdluseks vt peatükk B.7 DNEL- ja PNEC-väärtuste tuletamise 
kohta). Riski iseloomustusest võib aga ilmneda, et teatud riskid ei ole ohjatud, mistõttu tuleb 
koguda lisaandmeid. Kemikaaliohutuse hindamisel võib näiteks selguda, et pinnase osadesse 
eraldub oluline heide. Sellisel juhul võib olla vaja koguda pinnasetoksilisuse kohta lisaandmeid. 

Kokkupuute teabe täiustamine – Kokkupuute andmete või oletuste kordushindamist võib olla vaja 
selleks, et vajaduse korral kohandada või parandada mis tahes vaikeväärtusi, nt täiustada aine 
omaduste, heite andmeid või oletatavat kokkupuudet või muuta mudeli määratlust või keerukust (nt 
teha vähem konservatiivseid oletusi), või et asendada mudelil põhinevad prognoosid 
mõõtmistulemustega. 

Käitlemistingimuste teabe täiustamine – Käitlemistingimuste kirjeldust saab täiustada, et see 
vastaks paremini tegelikkusele, nt võib kohandada tegevuse kestust või sagedust (nt kui vahetuse 
vaikepikkus on 8 tundi ööpäevas, aga tegelikult kestab see üksnes 4 tundi ööpäevas). Kui 
soovitatud käitlemistingimusi on vaja veel täiustada, võib neid kitsendada või muuta. 
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Riskijuhtimise teabe täiustamine – Esialgne kokkupuutestsenaarium põhineb rakendatavate ja 
soovitatavate riskijuhtimismeetmete kättesaadaval teabel. Kui siiski jääb kokkupuude, mis viitab 
riskide võimalikkusele, võib seda vähendada rangemate riskijuhtimismeetmetega. Riskijuhtimis-
meetmete teabe parandamiseks võib analüüsida mitut võimalust. Üheks võimaluseks on näidata ja 
dokumenteerida rakendatavate riskijuhtimismeetmete suuremat tõhusust, kui seda näitavad 
vaikeoletused. Teiseks võimaluseks on võtta lisameetmeid, mida seni veel ei rakendatud, näiteks 
kohapealne reovee töötlemine, suletud süsteemi või parema retsirkulatsiooni kasutamine 
kemikaalide töötlemisel. Üldiselt eelistatakse ohutumaid alternatiivaineid või protsesse ning 
tehnilist kontrollisüsteemi kui isikukaitsevahenditel põhinevad riskijuhtimismeetmed. 

A.2.7 Kordamise strateegia 

Et kemikaaliohutuse hindamine vastavalt REACH-määrusele on paindlik, on kõige tõhusam riskide 
ohjamise strateegia igal hindamiskorral erinev. Üldiselt on kõige kiirem ja tõenäoliselt kõige 
kulutõhusam viis see, kui hindamisel kasutatavad kokkupuute ja riskide ohjamise oletused viiakse 
tegelikkusega paremini vastavusse. Kui on võimalik näidata, et esialgset ohu- ja/või 
kokkupuuteteavet saab asendada parema ning tegelikkusele paremini vastava teabega, ei pruugi 
olla uusi katseid ega täiendavaid riskijuhtimismeetmeid vaja. Kõige parem on esmalt ammendada 
kordamisvõimalused kättesaadavate andmetega või kaaluda kokkupuute kohta lisateabe või 
mõõtmisandmete kogumist. Kui kokkupuute kohta on olemas piisavalt teavet, võib täpsema 
kokkupuutehinnangu saamiseks rakendada keerukamaid kokkupuutemudeleid (kõrgema astme 
mudeleid). Selliste mudelitega töötamine nõuab tavaliselt aine kasutusalade ja kasutustingimuste 
kohta lisateabe kogumist. Kompromiss teabe kogumiseks lisainvesteeringute tegemise ja parema 
kokkupuutehindamise vahel sõltub paljudest teguritest ning on iga juhtumi korral erinev. Mõnel 
juhul võidakse ohutuse hindamisel jõuda järeldusele, et teatud laadi kasutusalasid ei saa enam 
toetada ega seega ka kokkupuutestsenaariumiga hõlmata. 

Ebamäärasust esineb kemikaaliohutuse hindamise igal etapil. Et aidata registreerijal määrata 
ebamäärasuse mõju riski iseloomustamisele kemikaaliohutuse kordushindamise mis tahes etapil, 
on välja töötatud vastav juhend (vt peatükk R.19). Määramatuse analüüsi võib kasutada 
kemikaaliohutuse kordushindamisel riski iseloomustuse stabiilsuse katsetamiseks, kogu 
kemikaaliohutuse hindamisel riski iseloomustust mõjutavate kõige ebamäärasemate sisendite 
(seotud kas ohu või kokkupuutega) väljaselgitamiseks ning seejärel otsustada, kuidas kõige 
kuluefektiivsemalt koguda nende elementide kohta lisateavet, et parandada kemikaaliohutuse 
hindamist ja riskide juhtimist. 

A.2.8 Kemikaaliohutuse hindamise uuendamine 

Pärast aine registreerimist ilmnev uus teave võib tekitada kohustuse uuendada 
kokkupuutestsenaariume, kemikaaliohutuse hindamist ning kemikaaliohutuse aruannet. Siis tuleb 
ka registreeringut uuendada. See teave võib olla näiteks järgmine: 

 Aine tootja/importija toetatav uus kindlaksmääratud kasutusala, mille tõttu tuleb uuendada 
kokkupuutestsenaariume. 

 Uus kindlaksmääratud kasutusala, millest on teatanud allkasutaja vastusena laiendatud 
ohutuskaardile ja mida tootja/importija toetab. Uuenduskohustus tekib juhul, kui seda 
kasutusala ei saa kokkupuutestsenaariumide olemasolevate kasutustingimustega hõlmata. 

 Uus mittesoovitatav kasutusala. 

 Juba kindlaksmääratud kasutusala kasutustingimuste kohta pärast aine registreerimist ilmnev 
lisateave, mis nõuab käitlemistingimuste või riskijuhtimismeetmete muutmist. 

 Uus teave aine füüsikalis-keemiliste omaduste või kahjuliku toime kohta või Euroopa 
Kemikaaliametile teatatud katsete tulemuste selgumine. 
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 Muutus klassifikatsioonis. 

 Kogusevahemiku muutus tootmis- ja/või impordimahu muutuse tulemusena, mille tõttu on vaja 
lisada ohuteavet. 

 Kokkupuutestsenaariumi või muu teabe muutmise vajadus otsuste tõttu, mida on 
ametiasutused teinud REACH-menetluste alusel (hindamis(t)el nõutav teave, antud või 
keeldutud autoriseeringud või uued piirangud, ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus). 

A.2.9 Kemikaaliohutuse aruanne 

Lõplik ja uuendatud kemikaaliohutuse hindamine, sealhulgas lõplikud kokkupuutestsenaariumid 
ning vastav kokkupuutehinnang tuleb dokumenteerida kemikaaliohutuse aruandes (vt F osa) ja 
esitada koos tehnilise toimikuga Euroopa Kemikaaliametile. 

A.2.10 Ohutuskaardi lisaks olev kokkupuutestsenaarium 

Lõplikud kokkupuutestsenaariumid võib võtta oma kasutusaladel rakendatud kemikaaliohutuse 
aruandest ning muuta need allkasutajatele saadetavate laiendatud ohutuskaartide lisa(de)ks. 
Kokkupuutestsenaariumis sisalduva teabe ohutuskaardile kandmise mitmesuguseid võimalusi 
selgitatakse G osas.  

Asjakohase teabe vastavatele klientidele edastamiseks on vaja ühte või mitut erinevat 
kokkupuutestsenaariumi lisa, sõltuvalt sellest, kui erinevatel tingimustel eri allkasutajaterühmad 
ainet kasutavad. Ühes kokkupuutestsenaariumis võib käsitleda mitut kindlaksmääratud kasutusala, 
kui käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed (mille korral kokkupuutetase ja -skeem on 
sarnased) on samad. Sama kokkupuutestsenaariumi lisa võib kasutada koos mitme eri aine 
ohutuskaardiga, kui kemikaaliohutuse aruannetes tõendatakse riskide ohjamise tagamise 
võimalikkust. Seega saab tarnija käsutuses olevaid kokkupuutestsenaariume ja ohutuskaarte 
võimalusel omavahel kombineerida. 
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A.3 TEABEVAHETUS TARNEAHELAS 

See jaotis käsitleb kokkuvõtlikult REACH-kohustusi ning tutvustab lühidalt teabevahetuse 
võimalusi tarneahela(te)s. Nagu rõhutatud, hõlbustab varane ja ennetav teabevahetus paljudel 
juhtudel oluliselt nõuetele vastavust. Üksikasjalik teave on D osas. 

A.3.1 Jagatud vastutus ja teabevahetus turul 

Kui aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile17, 
tuleb kokkupuudet hinnata, et näidata riskide ohjatust aine kogu olelustsükli vältel. Kokkupuute 
hindamine võib olla nõutav ka seoses kokkupuutepõhise loobumisega (peatükk R.5). Hindamise 
eest vastutavad ühiselt kõik tarneahelas tegutsejad, välja arvatud need, kes i) kemikaale veavad, 

ii) käitlevad jäätmeid ringlussevõtuks18 või lõplikuks kõrvaldamiseks ning kes iii) kasutavad 
kemikaale eramajapidamises. 

REACH-määruse mõistes on allkasutajad aineid eraldi või segudes kasutavad ettevõtted. Ainete ja 
segude tarbijakasutus ei ole allkasutus, kuid võib olla kindlaksmääratud kasutusala. 

Aineid toodete koostisesse lisavad allkasutajad on samal ajal ka toodete tootjad. Toodete tootjad ja 
importijad peavad täitma REACH-erinõudeid (vt jaotis A.4.2 ja toodete juhend). 

Ettevõtted või tarbijad, kes ainult tarnivad tooteid (milles ained sisalduvad) ei ole REACH-määruse 
mõistes allkasutajad, vaid toodete tarnijad. Võimalik, et ka nemad peavad täitma erinõudeid (vt 
jaotis A.4.3 ja toodete juhend). 

A.3.2 Tarneahelas suhtlemise korraldamine 

Aine kasutusalade kindlakstegemine on kokkupuutestsenaariumide koostamise ja nende jaoks 
kemikaaliohutuse hindamise läbiviimise esimene etapp. Kemikaaliohutuse hindamiseks peab tootja 
või importija omama või koguma piisavalt teavet selle kohta, kuidas tarneahela eri tegutsejad ainet 
kasutavad. REACH-määrus ei kohusta tootjat/importijat koguma kasutusalade kohta kõiki 
üksikasju. Tootja/importija peab aga teadma kõiki kokkupuudet määravatest tingimusi, kus iganes 
ainet tema turgude piires kasutatakse. See hõlmab tema vahetuid kliente, aga ka nende 
tarneahelas allpool olevaid turge. Nõutav üksikasjalikkus sõltub aine ohuprofiilist, kasutusalaga 
seotud peamisest kokkupuutevõimalusest ning eri kasutajarühmade käsutuses olevatest 
peamistest riskijuhtimismeetmetest. 

REACH-määruses on tootja/importija teadmiste suurendamiseks ette nähtud kaks mehhanismi: 

Registreerimiseelne koostöö 

Allkasutajal on õigus vähemalt üks aasta enne vastavat registreerimistähtaega teatada kirjalikult 
oma kasutusala(d), lisades toetava teabe kasutustingimuste (või mõõdetud kokkupuutetasemete) 
kohta19. 

                                                 

17 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 

18 Ettevõtted, kes turustavad taaskasutusse võetud ained (eraldi või segudes) taas toodetena, peavad aga kontrollima, 
kas nad peavad need ained registreerima. 

19 Vt REACH-määruse artikli 37 lõiked 2 ja 3. 
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Tootjad ja importijad võivad samuti alustada suhtlust oma turgu esindavate klientidega, et saada 
allkasutuse üldiste või eriliste kasutustingimuste kohta rohkem teavet. Suhtluse algatamiseks on 
erinevaid viise. Tootja/importija võib näiteks ettevõttesisese teabe põhjal koostada esialgsed 
kokkupuutestsenaariumid ning saata need enne aine registreerimist valitud/kõigile klientidele 
tagasiside saamiseks. Suhtlemise ergutamiseks võib olla kasulik ka külastada valitud klientide 
tegevuskohti. 

Registreerimisjärgne koostöö 

Allkasutaja võib oma kasutusala (koos vastava lisateabega) teatavaks teha igal ajal pärast selle 
aine registreerimist. Tootja/importija on kohustatud saadud teabe läbi töötama, et ta saaks 
otsustada, kas i) selle kasutusala saab lisada ühte juba olemasolevasse kokkupuutestsenaariumi 
või ii) peab registreeringut uuendama ning koostama uue kokkupuutestsenaariumi või iii) kui seda 
kasutusala ei saa tervise- ja keskkonnakaalutlustel toetada. 

Üldine suhtlemisprotsess

Tootja/
importija

Lõpp-
allkasutajad

Valmistise allkasutajast tootja

Valmistise allkasutajast tootja

• Tootja/importija teavitamine
kasutusalast

• Kasutustingimustest teavitamine

• Tagasiside 
kokkupuutestsenaariumi kohta

• Kasutusalade 
kindlakstegemine

• Kokkupuutestsenaariumi 
koostamine

• Kemikaaliohutuse hindamine

Tootja/importija 
ja allkasutaja 

suhtlus

Allkasutaja-
allkasutaja 

suhtlus

Ühendused

 

Joonis A.3-1. Tarneahelas suhtlemise ülevaade 

Et vältida registreerimistoimikute olulist uuendamist, paljude allkasutajate kemikaaliohutuse 
hindamist pärast registreerimist ja tihedat suhtlemist sama tarnija ja kliendi vahel 
mõlemasuunaliseks teabevahetuseks tarneahelas, peab piisava ajavaruga enne registreerimist 
toimuma koordineeritud koostöö. Seega on soovitatav, et tootja/importija ja allkasutajad otsiksid 
koostöö- ning suhtlemisvõimalusi oma ühenduste kaudu (vt üldised mehhanismid joonisel A.3–1). 
Selline koostöö võib olla näiteks järgmine: 

 Sarnaste turgudega ainete tootjate/importijate vahel kokkupuutestsenaariumide vormi ja 
põhisisu kokkuleppimine. 

 Teatud majandussektorites/tööstusharudes rakendatavate standardsete kasutustingimuste 
kokku leppimine allkasutajate vahel. See võib sisaldada suhtlust segude tootjate/levitajate ning 
ainet eraldi või segudes kasutavate tööstuslike/kutseliste lõppkasutajate vahel (vt teine 
suhtlusring joonisel A.3–1). 

 Teatud turu kasutustingimusi kajastavate üldiste kokkupuutestsenaariumide kokku leppimine 
tootjate/importijate ja allkasutajate vahel. 
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Joonisel A.3-1 illustreerib põhimehhanismi, kuidas tootja/importija saab suurendada teadmisi aine 
kasutustingimuste kohta oma tarneahelas (paksud nooled näitavad teabe liikumist ülespoole). Aine 
läbib oma olelustsükli vältel tarneahelas mitu etappi (nooled näitavad aine liikumist tarneahelas 
allapoole). 

Sageli ei tarni tootja/importija ainet lõplikele allkasutajatele otse, vaid vahepeal võib olla mitu 
kemikaale segavat allkasutajat. Tootja/importija saab kasutusalade ja -tingimuste teavet oma 
vahetute klientide kaudu. Kõigis neis tegevustes võivad valdkonnaühingud tarneahela eri tasanditel 
aktiivselt osaleda tõhusate teabevahetussüsteemide loomises. 

Kokkupuutestsenaariumi koostamisprotsessi juhised on D osas. Pakutakse mitmesuguseid 
soovitusi selle kohta, kuidas korraldada tõhusat ja REACH-registreerimisele kaasa aitavat 
suhtlemist. 

A.3.3 Põhiülesanded tarneahelas 

Tekstikastis A-1 on ülevaade põhilistest tarneahelas täidetavatest ülesannetest. Põhiülesanded on 
omistatud REACH-rollidele. Allkasutaja roll jaguneb mitmeks eri rolliks, millest kõige olulisemad on 
ainetest või segudest segu tootja ning ainete või segude tööstusliku või kutselise lõppkasutaja roll. 
Ainete tööstuslikud lõppkasutajad on sageli samal ajal ka toodete tootjad. Kuigi ka tarbijad on 
lõppkasutajad, ei peeta neid REACH-määruse mõistes allkasutajateks. Mõnedel tegutsejatel võib 
olla mitu rolli, nt tootja võib olla ka allkasutaja või segu tootja võib olla ka nt töötlemise abiaine 
lõppkasutaja. Põhjalikum teave allkasutajate rollide määramise kohta on allkasutajate juhendi 2. 
jaotises. 

Kastis A-1 on kõigi 14 kindlaksmääratud põhiülesande kohta viited käesoleva juhendi vastavatesse 
jaotistesse või ristviide allkasutajate juhendisse. 

Ülesanded on kokku võetud joonisel A.3–2. 
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TEKSTIKAST A-1: TOOTJATE, IMPORTIJATE JA 
ALLKASUTAJATE KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMISEGA 
SEOTUD PÕHIÜLESANDED. ALLKASUTAJAD VÕIVAD OLLA 
SEGU TOOTJAD VÕI LÕPPKASUTAJAD 

1. Tootja/importija: leidke, kas on vaja hinnata kemikaaliohutust (eraldi või segudes toodetavad 
või imporditavad ained ≥ 10 t/a või toodetavad või imporditavad tooted, mis sisaldavad 
eralduma ette nähtud aineid ≥ 10 t/a). Kontrollige selle nõude erandjuhte (REACH-määruse 
artikkel 14). 

2. Tootja/importija: hinnake ohtu: määrake ainete klassifikatsioon ja märgistus (kui on olemas) 
ning leidke asjakohased tuletatud mittetoimivad tasemed (DNEL) ja arvutuslikud mittetoimivad 
sisaldused (PNEC) (vt B osa). 

3. Tootja/importija: määrake, kas aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv 
ja väga bioakumuleeruv (vPvB), ning, kui see on nii, iseloomustage heidet aine olelustsükli 
kestel tootmisest ja kindlaksmääratud kasutusaladest (vt C osa). 

4. Tootja/importija: määrake kindlaks kasutusalad (sh allkasutajate teatatud kasutusalad) ja 
koostage vähemalt lühike kindlaksmääratud kasutusalade üldkirjeldus (vt jaotis D.3.3). Kui aine 

ei vasta artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile20, 
jätkake 7. punktist. 

5. Tootja/importija: ainete korral, mis vastavad artikli 14 punktis 4 sätestatud ohuklasside, 
-kategooriate või -omaduste mis tahes kriteeriumile20: hinnake kokkupuudet ja iseloomustage 
riski (vt D ja E osa). Töötage välja üks või mitu esialgset kokkupuutestsenaariumi. Kirjeldage 
nendes kasutustingimusi, lähtudes kasutatavast praktikast ja kergesti kättesaadavast teabest 
(vt D osa), pöörates enim tähelepanu järgmisele: 

o ainega toimuva protsessi ja/või tegevuse tehniline kirjeldus; 

o riskide ohjamiseks asjakohased käitlemistingimused; 

o riskijuhtimismeetmed. 

6. Tootja/importija: kui riskid ei ole ohjatud, tuleb ohu ja/või kokkupuute hindamist täiustada. Ohu 
hindamist, kokkupuutestsenaariumi või kokkupuute hindamist tuleb korrata, kuni on võimalik 
näidata riskide ohjatust (E osa). Täiustamine võib hõlmata järgmist: 

o riskijuhtimismeetmete või käitlemistingimuste muutmine ja/või 

o kemikaaliohutuse aruandes käsitletud aine kasutusalade piiramine ja/või 

o aine omaduste kohta lisateabe kogumine ja ohu hindamise täiustamine; 

o kokkupuute hindamise täiustamine, et kajastada paremini olukorda, kus 
kokkupuutestsenaariumi (-stsenaariume) rakendatakse. 

o Pärast kordamist (kordamisi) hinnake, kas riskid on ohjatud (vt E osa). 

7. Tootja/importija: dokumenteerige kemikaaliohutuse hindamine kemikaaliohutuse aruandes. Kui 
kokkupuute hindamine on tehtud, dokumenteerige riskide ohjatus kokkupuutestsenaariumide 
ning vastava kokkupuute hindamise põhjal (vt F osa). 

                                                 

20 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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8. Tootja/importija: koondage allkasutajale vajalik teave laiendatud ohutuskaardile (vt G osa). 

9. Segu tootja: võrrelge tarnijalt saadud kokkupuutestsenaariumi kasutusalade ja tegelike 
kasutustingimustega segu tootja tasandil ning tarneahelas allpool; kui kokkupuutestsenaarium 
ei hõlma neid kasutustingimusi, võib segu tootja teha järgmist (vt allkasutajate juhend): 

o kohandada oma kasutustingimusi; 

o pöörduda tarnija poole, et määrata kindlaks nii enda kui ka allkasutajate 
kasutusalad ja käitlemistingimused ning soovitada kokkupuutestsenaariumi 
vastavalt muuta või 

o hinnata ise kemikaaliohutust ja, kui see on nõutav, teatada sellest Euroopa 
Kemikaaliametile, või 

o asendada asjaomane aine alternatiivse ainega, mis on ohutu või millel on 
sobivam kokkupuutestsenaarium. 

10. Segu tootja: vajaduse korral edastage tarnijale uut teavet aine ohutuskaardil nimetamata 
ohtlike omaduste kohta või teavet, mis muudab tarnija soovitatud riskijuhtimismeetmete 
asjakohasuse küsitavaks (vt allkasutajate juhend). 

11. Segu tootja: edastage segus sisalduvate erinevate ohtlike ainete kokkupuutestsenaariumide 
teave kohasel moel allkasutajatele. Sellest on üksikasjalikult G osas ja allkasutajate juhendis. 

12. Aine kutseline/tööstuslik lõppkasutaja: tarnijalt saadud kokkupuutestsenaariumi võrdlemine 
i) aine/segu lõppkasutaja tasandi kasutusalade ja tegelike kasutustingimustega ning 
ii) kasutustingimustega kasutusalast tulenevate olelustsükli etappide vältel (toodete kasutus- ja 
jäätmeetapp); kui kokkupuutestsenaarium neid kasutustingimusi ei hõlma, võib allkasutaja teha 
järgmist (vt allkasutajate juhend): 

o kohandada oma kasutustingimusi ja/või kasutustingimusi kasutusalast 
tulenevatel aine olelustsükli etappidel; 

o pöörduda tarnija poole, et määrata kindlaks nii enda kui ka allkasutajate 
kasutusalad ja käitlemistingimused ning soovitada kokkupuutestsenaariumi 
vastavalt muuta või 

o hinnata ise kemikaaliohutust ja, kui see on nõutav, teatada sellest Euroopa 
Kemikaaliametile, või 

o asendada asjaomane aine alternatiivse ainega, mis on ohutu või millel on 
sobivam kokkupuutestsenaarium. 

13. Aine kutseline/tööstuslik lõppkasutaja: edastage tarnijale millal tahes uut teavet aine 
ohutuskaardil nimetamata ohtlike omaduste kohta või teavet, mis muudab tarnija soovitatud 
käitlemistingimuste või riskijuhtimismeetmete asjakohasuse küsitavaks (vt allkasutajate juhend). 

14. Aine kutseline/tööstuslik lõppkasutaja ning järgnevad toodete tarnijad: tööstuslikud 
lõppkasutajad on sageli toodete tootjad. On võimalik, et ka nemad peavad täitma tulenevaid 
teatamise ja registreerimise REACH-nõudeid (vt toodete juhend). Toodetes > 0,1% sisalduvate 
väga ohtlike ainete (SVHC) korral, mis on kandidaatainete loetelus, peavad nad toote 
kutselisele/tööstuslikule toote saajale andma toote ohutu kasutamise teavet. See kohustus 
kehtib kõigile toote tarneahelas tegutsevatele tarnijatele. Tarbija soovil tuleb vastav teave saata 
ka talle (vt toodete juhend). 
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Joonis A.3-2. Tarneahela põhiülesannete ülevaade 

M/I = tootja/importija, allkasutajad jagunevad: F = segu tootja ja E = aine või segu koostisaine 
lõppkasutaja (kutseline või tööstuslik). Iga ülesande tulemuseks on kas teabevahetus või 
kemikaaliohutuse hindamise tulemuste dokumenteerimine kokkupuutestsenaariumis, kemikaali-
ohutuse aruandes või ohutuskaardil. 
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Eelduste ja kemikaaliohutuse 
hindamise sisendandmete 

kohandamine 

M/I

M/I

M/I

M/I

M/I

M/I

M/I

M/I

Viige registreerimine  
lõpule ilma  

kemikaaliohutuse aruandeta 

Dokumenteerige  
PBT-/vPvB-omaduste  

hindamine 

Kindlaksmääratud kasutusalad
Kasutusalade rühmitamine 

7. Lõplik(ud) 
kokkupuute- 

stsenaarium(id) 

1. Kas 
kemikaaliohutuse 

hindamist on  
vaja? 

2. Viige läbi 
ohu hindamine 

3. Viige läbi PBT-/vPvB- 
omaduste hindamine 

4. Määrake  
kindlaks kasutusalad 

tarneahelas 

5. Viige läbi kokkupuute 
hindamine  

Koostage kokkupuute- 
stsenaarium(id) 

Esialgsed 
kokkupuutestsenaariumid, 
sh käitlemistingimused ja 

riskijuhtimismeetmed   
Vt D osa 

6. Täiustage  
kokkupuute-/ohuteavet ja 
kokkupuutestsenaariumi 

Dokumenteerige lõplik(ud) 
kokkupuutestsenaarium(id) ja

kokkupuute hindamine 
kemikaaliohutuse aruandes 

8. Lõplik kokkupuute- 
stsenaarium 
ohutuskaardil 

Lõplikud kokkupuute- 
stsenaariumid 

Dokumenteerimine  
ohutuskaardil 

F

F

F

E

E

E

Järjepidev 
kokkupuutestsenaariumi 
teave valmistise kohta 

Edastage segu tootjale 
Saage uuendatud 

kokkupuutestsenaarium 

Tarnija vastutab 
riskiohjamise teabe eest 

Lisanõudeid tarnijale ei ole 

Kohandage tingimusi või 
kokkupuutestsenaariumi 

[tootja/importija ja valmistise tootja 
suhtlus] või viige läbi allkasutaja  

kemikaaliohutuse hindamine 
 

Edastage tootjale/importijale 
Saage uuendatud kokkupuute-

stsenaarium või viige läbi 
allkasutaja kemikaaliohutuse 

hindamine 

Kohandage tingimusi või 
kokkupuute-stsenaariumi  

[segu tootja ja allkasutaja suhtlus]
või viige läbi allkasutaja 

kemikaaliohutuse hindamine 

DNEL- ja PNEC-väärtused 
Klassifitseerimine ja 

märgistamine 
Kemikaaliohutuse aruande 

ohtude  osa 

9. Kas  

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund 

12.  
Kas kokkupuute- 

stsenaarium hõlmab
kasutustingimusi? 

10.  
Lisateave ohu, 

riskijuhtimismeetmete  
jms kohta? 

11. Edastage 
kokkupuute- 
stsenaarium 
allkasutajale 

13. Lisateave  
ohu, 

riskijuhtimismeetmete
jms kohta? 

14. Kas  
tooted sisaldavad 

väga ohtlikke 
aineid (SVHC) > 

0,1%? 

kokkupuute-stsenaarium 
hõlmab kasutus- 

tingimusi? 

Ei Ei 

Ei 

Jah

Jah

Jah

Ei

Jah 
Jah 

Ei 

Jah 

Ei 
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A.4 KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE ERI TEGUTSEJATE 
JAOKS 

A.4.1 Kemikaaliohutuse hindamine allkasutaja seni toetuseta kasutusalas 

Eesmärk 

Allkasutaja võib leida, et tarnijalt saadud kokkupuutestsenaariumid ning neis sisalduvad 
kasutustingimused ei hõlma tema tegelikke kasutustingimusi ja tarneahelas allpool olevaid 
kasutusalasid. Kõigepealt võib allkasutaja teatada tarnijale oma kasutusala ja esitada lisateabe, 
mis võimaldab muuta tema kasutusala kindlaksmääratud kasutusalaks ning tarnijal koostada 
kokkupuutestsenaariumi ja lisada selle ohutuskaardile. Kui seda ei tehta, läheb teatud kasutusalas 
või -tingimustel kemikaaliohutuse hindamise läbiviimise kohustus tootjalt/importijalt allkasutajale. 
See toimub näiteks järgmistel juhtudel: 

 Tarnija on nimetanud teatud kasutusala mittesoovitatavaks, kuid allkasutaja soovib jätkata aine 
sellel kasutusalal kasutamist. Tarnija keeldub nt tervise- ja keskkonnakaalutlustel lisamast 
allkasutajalt saadud uut kindlaksmääratud kasutusala ohutuskaardile. 

 Allkasutaja peab oma kasutusala konfidentsiaalseks äriteabeks. 

Neil juhtudel21 on allkasutaja kohustatud hindama kemikaaliohutust asjaomase kasutusala jaoks 
ise (vt ka jaotis A.3.2) ning, kui see on nõutav, teatama sellest Euroopa Kemikaaliametile. Sellest, 
kuidas allkasutaja saab välja selgitada, mida kokkupuutestsenaarium hõlmab, on üksikasjalikult 
allkasutajate juhendis. 

Allkasutaja kemikaaliohutuse hindamine peab käsitlema aine olelustsükli etappe alates aine 
saamisest allkasutaja enese kasutusalade jaoks ja tarneahelas allpool olevate kindlaksmääratud 
kasutusalade jaoks ning neist tulenevaid olelustsükli etappe, kui neid ei hõlma mõni allkasutajale 
saadetud kokkupuutestsenaarium. Kui allkasutaja otsustab hinnata kemikaaliohutust ise või 
koostada kemikaaliohutuse aruande, ei ole tootjal/importijal selle allkasutaja ees muid 
lisakohustusi peale selle, et saata talle asjakohased ohutuskaardid (täiendavad nõuded: vt 
allkasutajate juhend). 

Kemikaaliohutuse hindamine ja kemikaaliohutuse aruanne 

Allkasutaja kemikaaliohutuse hindamise etappe on kirjeldatud tekstikastis A-2. Kemikaaliohutuse 
aruanne keskendub kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisele nende kasutusalade jaoks, mida tarnija 
käest saadud kokkupuutestsenaarium ei hõlma. Kemikaaliohutuse hindamisel saab kokkupuute ja riski 
iseloomustamist vajaduse korral täiustada, et ohjata aine sellest kasutusalast tulenevaid riske. 

Kui on vaja lisateavet ohtude kohta (lisaks tarnijalt saadule), peab allkasutaja teavet hankima või 
koguma ning tegema katsetamisettepaneku, kui on vaja katseid selgroogsetega. 

On üsna tõenäoline, et kindlaksmääratud kasutusalad, mida allkasutaja tahab hinnata ja teatada, 
seonduvad segudega, mis võivad sisaldada mitmesuguseid klassifitseeritud aineid. Segude jaoks 
kokkupuutestsenaariumi väljatöötamist on üksikasjalikult käsitletud allkasutajate juhendis. 

Segudes sisalduvate ainetega seotud lisakohustused tarneahelas on loetletud tarneahelas 
tegutsejate üldiste ülesannete etappides 9–14 (tekstikast A-1). 

                                                 

21 Kui ta ei ole sellest artikli 37 lõike 4 alusel vabastatud. 
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TEKSTIKAST A-2: ALLKASUTAJA KEMIKAALIOHUTUSE 
HINDAMISE ETAPID 

 

1. Allkasutaja: kaaluge vajadust hinnata kemikaaliohutust (vt jaotise A.3.2 sissejuhatus). 

2. Allkasutaja: kui kemikaaliohutust on vaja hinnata, alustage kasutusalade kindlaksmääramist, 
andes seejuures aine kindlaksmääratud kasutusalade lühikese üldkirjelduse alates aine 
saamisest ja kasutamisest allkasutaja poolt ning hõlmates kõiki kindlaksmääratud 
kasutusalasid tarneahelas allpool ning kõigist oma ja kindlaksmääratud kasutusaladest 
tulenevaid aine olelustsükli etappe, sealhulgas kasutus- ja jäätmeetappi (vt D osa). 

3. Allkasutaja: tehke kindlaks, kas saadud ohutuskaardil olev ohuteave on asjaomaste 
kindlaksmääratud kasutusala(de) korral kohane. Tavaliselt saab tarnijalt saadud DNEL-/PNEC-
väärtused lisada kemikaaliohutuse hindamisse/aruandesse. Mõnel juhul on vaja täiendavat ohu 
hindamist ning DNEL-/PNEC-väärtuste arvutamist. Täiendavat ohu hindamist võib olla vaja ka 
näitajate korral, millele DNEL-väärtust määrata ei saa (vt B osa). Kui allkasutaja hindab segu 
kemikaaliohutust, tuleb ohutuskaardile märkida koondnõuanded kõigi segus sisalduvate 
klassifitseeritud ainete kasutustingimuste kohta (vt G osa ja allkasutajate juhend). 

4. Allkasutaja: töötage välja esialgne kokkupuutestsenaarium (võib osaliselt põhineda 
tootjalt/importijalt saadud kokkupuutestsenaariumi(te)l), mis sisaldab riskide ohjatust tagavaid 
kasutustingimusi, põhinedes rakendataval tegevustaval ja kergesti kättesaadaval teabel (vt 
D osa), sealhulgas järgmisel: 

o ainega toimuva protsessi ja/või tegevuse tehniline kirjeldus; 

o muud asjakohased käitlemistingimused; 

o riskijuhtimismeetmed. 

4a. Allkasutaja: hinnake kokkupuudet (kvantitatiivne/kvalitatiivne) ja iseloomustage riski kõigi 
kokkupuutestsenaariumide korral (vt peatükk D.5 ja E osa). 

4b. Allkasutaja: kui riskid ei ole ohjatud, tuleb kokkupuutestsenaariumi või hindamist korrata, kuni 
riskide ohjatust saab näidata. Kordamine võib hõlmata järgmist: 

o riskijuhtimismeetmete või käitlemistingimuste muutmine ja/või 

o aine kasutusalade piiramine ja/või 

o aine omaduste ja/või kasutustingimuste lisateabe kogumine; 

o kokkupuute hindamise täiustamine. 

5. Allkasutaja: koostage lõplik(ud) kokkupuutestsenaarium(id), dokumenteerige need ja riski 
iseloomustus kemikaaliohutuse aruande peatükkides B.9 ja B.10 (vt F osa). 

6. Allkasutaja: koondage tarneahelas järgmisele allkasutajale vajalik teave laiendatud 
ohutuskaardile (vt G osa ja allkasutajate juhend). 
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A.4.2 Toodete tootjatele või importijatele aine registreerimiseks vajalik 
kemikaaliohutuse hindamine 

Eesmärk 

Aidata toodete tootjatel22 ja importijatel hinnata kemikaaliohutust, kui see on toodetes sisalduvate 
ainete registreerimiseks nõutav. 

Millal kemikaaliohutuse hindamist ja kemikaaliohutuse aruannet nõutakse? 

Toodete tootjad või importijad peavad registreerima toodetes sisalduvad ained ning esitama 
registreerimistoimiku osana kemikaaliohutuse aruande, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: 

 kui aine sisaldub tootes, st esemes, millele antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus 
või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis 
(REACH-määruse artikli 3 punkt 3); 

 kui nähakse ette aine eraldumine tavaliste ja mõistlikult prognoositavate kasutustingimuste 
korral; 

 kui aine kogus toodetes kokku on vähemalt 10 t/a tootja või importija kohta. NB! Kui ainet 
sisaldub tootes 1–10 t/a registreerija kohta, tuleb aine selleks kasutusalaks registreerida, kuid 
kemikaaliohutuse hindamist/aruannet ei ole vaja; 

 kui ainet ei ole selleks kasutusalaks registreeritud (kui on, siis ei ole registreerida vaja). 
NB! Toodetes sisalduvate ainete võimalikud registreerijad peaksid igal juhul kaaluma 
eelregistreerimist. Seda on üksikasjalikult selgitatud toodete juhendis. 

 

Registreerimist (ja vajaduse korral ka kemikaaliohutuse hindamist/aruannet) võib Euroopa 
Kemikaaliamet nõuda iga aine korral, kui on kahtlust, et see eraldub (sh muu kui ettenähtud 
eraldumine) ning võib olla ohtlik inimesele ja keskkonnale, kui ainet ei ole juba selleks 
kasutusalaks registreeritud. See võib kehtida ka ainete kohta, mida sisaldub toodetes kokku 
vähemalt 1 tonn aastas tootja või importija kohta. 

Toodetes sisalduvatele ainetele esitatavate nõuete juhendis on üksikasjalikud juhised toodete 
tootjatele/importijatele selle kohta, millal neil on REACH-registreerimiskohustus ja millal mitte (vt 
toodete juhend). 

 

Kemikaaliohutuse hindamise/aruande ulatus 

Kemikaaliohutuse hindamine/aruanne peab keskenduma kokkupuutele ainega, mis eraldub toote 
kasutuskestuse vältel (tööstustööliste, kutseliste kasutajate, tarbijate ja keskkonna kokkupuude 
ainega) (vt peatükk R.17), ja kokkupuutele jäätmeetapis (vt peatükk R.18). NB! Toote 
kasutuskestuse jooksul võib tekkida lai hajus heide keskkonda ning seega ka inimeste kokkupuude 
ainega keskkonna kaudu, sõltuvalt aine ja maatriksi omadustest. Seega tuleb kemikaaliohutuse 
aruandes ja sealses kokkupuutestsenaariumis võtta arvesse mitmesuguste või mitmete 
kokkupuuteteede võimalikkust ning heidet toodetest nende kasutus- ja jäätmeetapi vältel. 
Kemikaaliohutuse hindamise etappide ülevaade on esitatud tekstikastis A-3. 

                                                 

22 NB! Nagu märgitud jaotises A.2.8, peetakse toote tootjat allkasutajaks sõltuvalt sellest, kuidas ta lisab aine toote 
koostisesse (eraldi või valmistises). Toodetud tootega seonduvad kohustused on erinevad. Toote tootjat tuleb eristada 
aine tootjast. 
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Toodetes sisalduvate ainetega kokkupuute hindamiseks saab rakendada üldraamistikku (vt D osa 
ja peatükk R.13), sõltumata sellest, kas nimetatud hindamine on aine kemikaaliohutuse hindamise 
või tootest ettenähtud või ettenägemata eraldumisega aine registreerimise osa. 

Toodete tootjate/importijate muud kohustused 

Toodete tootjatele/importijatele võivad kehtida teatamise ja teabeedastamise nõuded seoses 
toodetes sisalduvate ainetega, juhul kui tegu on väga ohtlike ainetega (SVHC), mis on 
kandidaatainete loetelus (artikli 7 lõige 2). Seda teemat on üksikasjalikult selgitatud toodete 
juhendis. 

 

Toodete tarnijate (tarneahelas tegutsejate) kohustused 

Igale mingi toote tarnijale võivad kehtida tarneahelas teabe edastamise kohustused seoses väga 
ohtliku aine (SVHC) sisaldumisega tootes. Vt lisateave toodete juhendis. 

NB! Toodetes sisalduvatele ainetele võivad kehtida piirangud (vt REACH-määruse XVII lisa). 
Üldised ja erikohustused tarneahelas seoses toodetes sisalduvate ainetega on loetletud 
tarneahelas tegutsejate üldiste ülesannete etappides 9–14 (tekstikast A-1). 

 

TEKSTIKAST A-3: TOODETES SISALDUVATE ETTENÄHTUD 
ERALDUMISEGA AINETE KOHTA KEMIKAALIOHUTUSE 
ARUANDE KOOSTAMISE ETAPID. TOOTE TOOTJA/IMPORTIJA 

 

1. Toote tootja/importija: toodete juhendis on kirjeldatud võimalikud registreerimise, teatamise ja 
teabe edastamise nõuded. 

2. Toote tootja/importija: kui aine tuleb registreerida, tehke kindlaks, kas tuleb hinnata 
kemikaaliohutust (toodetavates või imporditavates toodetes sisalduva aine kogus on kokku 
≥ 10 t/a). 

3. Toote tootja/importija: kaaluge eelregistreerimist ja seda, kuidas koguda andmeid aine 
olemuslike omaduste kohta (vt registreerimisjuhend). 

4. Toote tootja/importija: tehke kindlaks, kas aine vastab artikli 14 lõike 4 ohuklasside, 

-kategooriate ja -omaduste mis tahes kriteeriumile23 (hinnake ohte ja PBT-/vPvB-omadusi) 
ning kas tuleb koostada kokkupuutestsenaariumid (vt B ja C osa). 

5. Toote tootja/importija: ainete korral, mis vastavad artikli 14 lõike 4 ohuklasside, -kategooriate ja 
-omaduste mis tahes kriteeriumile23: viige läbi kokkupuute hindamine (D osa). Eeldatakse, et 
tootekategooriate jaoks saab koostada üldised kokkupuutestsenaariumid. Esialgne 
kokkupuutestsenaarium peaks sisaldama järgmist (vt D osa): 

o kasutusala kirjeldus ja toote otstarve; 

o muud käitlustingimused; 

o riskijuhtimismeetmeid, sealhulgas seoses pakendamise või toote kujundusega. 

                                                 

23 Selles kontekstis tähendavad omadused PBT- ja vPvB-omadusi (vt jaotis A.1.2.1). 
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6. Toote tootja/importija: hinnake eraldumist ja kokkupuudet (kvantitatiivselt) ning iseloomustage 
riski (vt peatükk R.17 ja E osa). 

7. Toote tootja/importija: kui riskid ei ole ohjatud, tuleb kokkupuutestsenaariumi või hindamist 
korrata, kuni riskide ohjatust saab näidata. Kordamine võib hõlmata järgmist: 

o riskijuhtimismeetmete või kasutustingimuste muutmine ja/või 

o aine kasutusalade piiramine ja/või 

o toote kujunduse muutmine või 

o aine omaduste ja/või kasutustingimuste kohta lisateabe kogumine; 

o kokkupuutehinnangute täiustamine. 

8. Toote tootja/importija: lõplik kokkupuutestsenaarium, kemikaaliohutuse hindamise 
dokumenteerimine kemikaaliohutuse aruandes (vt F osa). 

9. Toodete korral ohutuskaarte ei nõuta. Artiklis 33 sätestatud teabeedastuse nõudeid seoses 
kandidaatainete loetelus oleva väga ohtliku ainega (SVHC) võidakse siiski kohaldada kõigile 
toote tarneahelas tegutsejatele (vt tekstikast A-1 ja toodete juhend). 

 

A.4.3 Väga ohtlike ainete (SVHC) autoriseerimistaotluseks vajalik 
kemikaaliohutuse hindamine 

Eesmärk 

Mõningaid aineid peetakse nende ohtlike omaduste tõttu väga ohtlikeks aineteks (SVHC), mis 
tähendab, et need võivad vajada autoriseerimist Euroopa Komisjonis. Autoriseerimisele kuuluvate 
ainete loetelu on REACH-määruse XIV lisas. Autoriseerimistaotlusele tuleb lisada 
kemikaaliohutuse aruanne, kui seda ei ole esitatud aine registreerimisel ja vajaduse korral 
uuendatud. 

1A ja 1B kategooria CMR-aineid24 ning PBT- ja vPvB-aineid peetakse väga ohtlikeks aineteks 
(SVHC). Vastavad ametiasutused võivad juhtumipõhiselt nimetada ka muid aineid, mille korral on 
teaduslikke andmeid nende võimaliku ohtliku toime kohta CMR-, PBT- ja vPvB-ainega võrdväärsel 
tasemel, ning teha ettepaneku nende prioriteetsuse määramiseks ja lisamiseks XIV lisasse 
(artikkel 57). Lisateave selle kohta on väga ohtlike ainete nimetamise juhendis ning XIV lisasse 
kandmise juhendis. 

Ainete autoriseerimist on üksikasjalikult selgitatud autoriseerimistaotluse juhendis. Autoriseering 
antakse kahel tingimusel (artikkel 60): 

a. Autoriseering antakse juhul, kui on näidatud, et asjaomase aine kasutamisest selle XIV lisas 
nimetatud olemuslike omaduste tõttu inimtervisele või keskkonnale tulenev risk on piisavalt 
ohjatud vastavalt I lisa punktile 6.4. Käesolevas juhendis nimetatakse seda piisava ohjatuse 
põhjenduse teeks. 

b. Autoriseering võidakse anda juhul, kui on näidatud, et asjaomase aine kasutamisest 
inimtervisele või keskkonnale tuleneva riski kaaluvad üles sotsiaalmajanduslik kasulikkus ning 
sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad puuduvad. Käesolevas juhendis nimetatakse 
seda sotsiaalmajandusliku analüüsi teeks. 

 

                                                 

24 CMR: kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained. 
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NB! Autoriseeringut ei saa anda piisava ohjatuse põhjenduse teel PBT-/vPvB-ainete või samaväärse 
ohuga ainete korral, millel on tuvastatud PBT-/vPvB-omadused. Piisava ohjatuse põhjenduse teed ei 
saa kasutada ka (1. ja 1B kategooria) CMR-ainete korral või samaväärselt ohtlike ainete korral, millele 
ei ole võimalik määrata kindlaks künnisväärtusi vastavalt I lisa punktile 6.4 (artikkel 60, lõige 3). Sellistel 
juhtudel võidakse autoriseering anda ainult sotsiaalmajandusliku põhjenduse teel (vt 
autoriseerimistaotluse juhend). Reproduktiivtoksilistele ainetele võidakse tuletada künnisväärtused, 
mille korral saab kohast riskide ohjatust näidata ning sel juhul ei ole sotsiaalmajanduslikku põhjendust 
vaja. Igal juhul tuleb koostada REACH-määruse I lisa põhimõtete kohane kemikaaliohutuse aruanne. 

Kemikaaliohutuse hindamine ja kemikaaliohutuse aruanne 

Kõigis autoriseerimistaotlustes peab sisalduma kemikaaliohutuse aruanne või viide 
registreerimistoimiku osana esitatud aruandele. Kui kemikaaliohutuse aruanne on välja töötatud või 
autoriseerimistaotluse jaoks uuendatud, tuleb seal hõlmata vaid taotletavaid kindlaksmääratud 
kasutusalasid ja võib piirduda XIV lisas kirjeldatud olemuslikest omadustest inimtervisele ja/või 
keskkonnale tulenevate riskidega. Taotleja kemikaaliohutuse aruande ohu hindamise osa peab 
põhinema XV lisas nimetatud toimikul, mille alusel aine lisati XIV lisasse. Ülejäänud 
kemikaaliohutuse aruanne tuleb koostada vastavalt I lisas sätestatud kemikaaliohutuse hindamise 
ja aruande koostamise standardjuhistele. Sõltuvalt aine omadustest tuleb muu hulgas korraldada 
kvantitatiivne või kvalitatiivne riski iseloomustamine vastavalt I lisa punktile 6.4 või 6.5 ning järgida 
üldisi kemikaaliohutuse hindamise juhiseid. Autoriseerimistaotluse esitamiseks vajaliku 
kemikaaliohutuse aruande koostamise etappe on kirjeldatud tekstikasti A-4 etappides 1–7. 

Autoriseerimiseks vajalik kemikaaliohutuse aruanne ei hõlma aine meditsiiniseadmes kasutamisest 
inimtervisele tulenevaid riske (seda käsitlevad direktiivid 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 98/79/EÜ). 
Vastavalt artikli 62 lõike 5 punktile b võib taotleja esitada põhjenduse inimestele või keskkonnale 
avalduvate riskide väljajätmise kohta saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi 
(96/61/EÜ) alusel saadud loa põhjal või vee raamdirektiivi (2000/60/EÜ) kontekstis mõne eelneva 
määruse põhjal. 

Lisanduvad üldised ja erikohustused tarneahelas seoses väga ohtlike ainete (SVHC) 
autoriseerimisega on loetletud tarneahelas tegutsejate üldiste ülesannete etappides 9–14 
(tekstikast A-1). Lisateave autoriseerimistaotluste kohta on autoriseerimistaotluse juhendis. 

 

TEKSTIKAST A-4: AUTORISEERIMISTAOTLUSE JAOKS 
VAJALIKU KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE KOOSTAMISE 
ETAPID 

 

1. Tootja/importija/allkasutaja: dokumenteerige väga ohtliku aine (SVHC) omadused, mille jaoks 
autoriseerimist taotletakse (vt B ja C osa). See peab põhinema XV lisa kohasel toimikul, mille 
alusel aine lisati kandidaatainete loetellu ning sealt XIV lisasse. NB! Ka XIV lisas kirjeldatud 
ohuteabes määratletakse, kas aine sobib nn piisava ohjatuse põhjenduse teel autoriseerimise 
taotlemiseks. Autoriseeringut saab alati taotleda ka nn sotsiaalmajandusliku põhjenduse teel. 
See teave on aluseks ülejäänud kemikaaliohutuse aruande osadele. 

a. Kemikaaliohutuse aruanne on juba eelmisest registreeringust olemas: vajaduse korral 
uuendage seda aruannet, lisades XV lisa kohasest toimikust ja XIV lisa kannetest tuleneva ohu 
hindamise. Taotleja võib otsustada käsitleda ka muid ohtlikke omadusi ja nende riski 
iseloomustamist, mis võimaldab võrdlust võimalike alternatiivsete ainetega.  

b. Kemikaaliohutuse aruanne ei ole kättesaadav: kemikaaliohutuse aruanne võib piirduda aine 
olemuslike omaduste tõttu inimtervisele ja/või keskkonnale avalduvate riskidega, mille tõttu 
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aine kanti XIV lisasse. Taotleja võib otsustada käsitleda ka muid ohtlikke omadusi ja nende 
riski iseloomustamist, mis võimaldab võrdlust võimalike alternatiivsete ainetega. 

2. Tootja/importija/allkasutaja: kirjeldage kasutusalasid, mille jaoks autoriseeringut taotletakse (vt 
D osa). 

3. Tootja/importija/allkasutaja: töötage välja esialgne kokkupuutestsenaarium. Kirjeldage 
kehtivate tegevustavade ja kergesti kättesaadava teabe põhjal kasutustingimusi (vt D osa) 
järgmiselt: 

 ainega toimuva protsessi ja/või tegevuse tehniline kirjeldus; 

 muud käitlemistingimused; 

 riskijuhtimismeetmed. 

4. Tootja/importija/allkasutaja: hinnake heidet/kokkupuudet (kvantitatiivselt/kvalitatiivselt) ja 
iseloomustage riski (vt D ja E osa ning PBT-omaduste hindamine). 

5. Tootja/importija/allkasutaja: kui riskid ei ole ohjatud, korrake kokkupuutestsenaariumi 
koostamist või hindamist. 

a) Kui autoriseeringut taotletakse piisava ohjatuse põhjenduse teel ja riskid ei ole ohjatud, 
tuleb kokkupuutestsenaariumi või hindamist korrata seni, kuni riskide piisavat ohjatust saab 
näidata. Kordamine võib hõlmata: 

 kokkupuutehinnangute täiustamist, et need kajastaks paremini rakendatavaid või 
soovitatavaid kasutustingimusi, nt 

o kogudes kasutustingimuste lisateavet; 

o kasutades mõõtmistulemusi; 

o kasutades paremaid mudeleid või 

 riskijuhtimismeetmete või käitlemistingimuste muutmist või 

 piirates kasutusalasid, mille jaoks autoriseeringut taotletakse. 

b) Kui autoriseeringut taotletakse sotsiaalmajandusliku põhjenduse teel, tuleb kaaluda riskide 
ohjamise parandamise võimalusi kokkupuutestsenaariumi ja hindamise kordamise kaudu, 
et tagada minimaalne heide ja kokkupuude sedavõrd, kuivõrd see on SVHC-ainete korral 
võimalik, ning on tõenäoline, et kahjulik toime on välditud. See võib sisaldada samu 
tegevusi kui 5. etapi punktis a. 

6. Tootja/importija/allkasutaja: dokumenteerige lõplik(ud) kokkupuutestsenaariumi(d) ja kogu 
kemikaaliohutuse hindamine kemikaaliohutuse aruandes (vt F osa). 

7. Tootja/importija/allkasutaja: koondage allkasutajale vajalik teave laiendatud ohutuskaardile (vt 
G osa). 
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