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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. See juhend kuulub juhendisarja, mille eesmärk on aidata kõigil huvirühmadel täita 
REACH-määrusega kehtestatud kohustusi. Need dokumendid sisaldavad üksikasjalikke suuniseid 
mitmesuguste oluliste REACHi menetluste ning teatud teaduslike ja/või tehniliste meetodite kohta, 
mida tootjad või ametiasutused peavad REACHi raames kasutama. 
 
Juhendid koostati ja arutati läbi REACHi rakendusprojektide raames Euroopa Komisjoni teenistuste 
juhtimisel ning kaasatud olid kõik asjaomased huvirühmad: liikmesriigid, tööstus ja valitsusvälised 
organisatsioonid. Juhendeid saab alla laadida Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt 
(http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation) . Täiendavad 
juhendid avaldatakse veebilehel pärast nende valmimist või ajakohastamist.  
 
Käesolev dokument käsitleb REACH-määrust ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/20061 ja selle muudatusi, mis on tehtud 31. augustil 2011. 
 
 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (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 (ELT L 396, 30.12.2006). 
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D OSA – KOKKUPUUTESTSENAARIUMIDE KOOSTAMINE 

D.1 SISSEJUHATUS 

D.1.1 Selle mooduli eesmärk 

See moodul selgitab, kuidas hinnata ainega kokkupuudet, sisaldades ühtlasi 
kokkupuutestsenaariumide väljatöötamist ja kokkupuute hindamist. Moodul keskendub peamiselt 
sellele, kuidas kokkupuutestsenaariume koostada. Antakse ülevaade kokkupuute hindamisest, 
hindamise üksikasjalikumad juhised on peatükkides R.14–R.18. Käesolevas kokkupuute-
stsenaariumide juhendis käsitletakse nii kogutava teabe põhisisu kui ka aine kohta lõplike 
kokkupuutestsenaariumide koostamise etappe, mis on korduva kemikaaliohutuse hindamise osaks. 

Kokkupuutestsenaarium on teabekogum, milles kirjeldatakse tingimusi, mis võimaldavad ohjata 
aine kindlaksmääratud kasutusala(de)ga seotud riske. Teave sisaldab käitlemistingimusi (nt 
kasutuse kestus ja sagedus või kasutatav kogus, protsessi temperatuur või pH-väärtus) ning 
vajalikke riskijuhtimismeetmeid (nt kohtväljatõmbe-ventilatsioon või teatud liiki kaitsekindad, 
reovee ja heitgaasi töötlemine). Kui tootja või importija ei ole mingi aine teatud kasutusala korral 
riskide ohjamiseks asjakohaseid ja realistlikke meetmeid kirjeldanud, ei saa ta seda kasutusala oma 
kokkupuutestsenaariumis hõlmata ja/või ta peab selle kasutusala kohta ohutuskaardil 
selgesõnaliselt ütlema, et ta seda ei soovita. Kokkupuutestsenaariumide koostamise raames toimub 
tõenäoliselt arutelu i) aine tootjate ja allkasutajate vahel ning ii) kemikaali tarneahela eri 
allkasutajate vahel. 

Peatükis D.2 kirjeldatakse REACH-määrusele vastava kokkupuutestsenaariumi põhisisu. Tehakse 
ülevaade kõige tavalisematest kokkupuute mõjuteguritest ja soovitatakse lõpliku kokkupuute-
stsenaariumi standardvormi. Samuti esitatakse loetelu kõige tavalisematest käitlemistingimustest ja 
riskijuhtimismeetmete liikidest, mida tuleb kokkupuutestsenaariumi koostamisel arvesse võtta. 
Riskiohjamismeetmete lisajuhised on peatükis R.13. 

Peatükis D.3 esitatakse standardne 14 etapist koosnev tööprotsess, mis hõlmab peamisi väljundeid, 
alustades aine kasutusala kindlaksmääramisest ning lõpetades lõplike kokkupuutestsenaariumidega. 
See sisaldab ka juhiseid tarneahelas vajalikuks suhtlemiseks, et otstarbekal viisil koostada 
kasulikud kokkupuutestsenaariumid. 

Peatükis D.4 antakse kokkupuutestsenaariumi sisu väljatöötamise juhised: tegevused aine elutsükli 
jooksul (jaotis D.4.2), kasutusala kirjeldus ja kokkupuutestsenaariumi lühike nimetus (jaotis 
D.4.3), etteantud esialgsed kokkupuutestsenaariumid (jaotis D.4.4) ning kasutustingimused riskide 
ohjamiseks (jaotis D.4.5). Kasutusala kirjeldussüsteemi kohta saab üksikasjalikumat teavet 
peatükist R.12 ning riskide ohjamiseks vajalike riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kohta 
peatükist R.13. 

Peatükis D.5 antakse kokkupuute hindamise ülevaade. See sisaldab mõõteandmete osatähtsust 
käsitlevad juhiseid ja mitmete olemasolevate kokkupuute hindamise vahendite lühikirjeldust. 
Vahendite eeliseid ja puudusi REACH-määruse kontekstis on täpsemalt kirjeldatud lisas D-1. 
Kokkupuutestsenaariumide koostamine ja vastav kokkupuute hindamine tuleb teha astmeliselt, 
alustades kättesaadavast teabest, sealhulgas konservatiivsetest eeldustest kokkupuute taseme kohta. 
Kokkuvõtlik tehniline juhend keskendub esimese astme hindamisele. Kui selle hindamise käigus ei 
selgu, et ainet saab kasutada nii, et riskid on ohjatud, võib teha täiustatud hindamisi ja kasutada 
seejuures üksikasjalikumat kokkupuutealast teavet, mida saab töödelda täiustatud kokkupuute 
hindamise vahenditega. Kui kättesaadavad andmed võimaldavad, saab teha ka kõrgema astme 
hindamisi. Kokkupuute hindamise lisajuhised on peatükkides R.14–R.18. 
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Peatükis D.6 kirjeldatakse lühidalt olukorda, kus tootja/importija võib kokkupuute esialgse 
hindamise põhjal teha järelduse, et enne lõpliku kokkupuutestsenaariumi koostamist on vaja ohtu 
põhjalikumalt hinnata. 
 
Peatükis D.7 selgitatakse lühidalt riski iseloomustust, sest see võib tekitada vajaduse korrata 
esialgset kokkupuutestsenaariumi. Täpsemat teavet riski iseloomustuse kohta saab juhendi E osast. 

Peatükis D.8 on juhised selle kohta, kuidas koostada lõplik kokkupuutestsenaarium. Sealjuures 
selgitatakse, kuidas konkreetse(te)l kasutusala(de)l ühendada asjaomaste kokkupuuteviiside ning 
sihtrühmade käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed järjepidevaks lõplikuks 
kokkupuutestsenaariumiks. 

Peatükis D.9 selgitatakse, kuidas kasutada kokkupuutestsenaariume kemikaaliohutuse aruande ja 
laiendatud ohutuskaardi kontekstis ning viidatakse juhendi osadele F ja G. 
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D.2 KOKKUPUUTESTSENAARIUMIDE SISU 

D.2.1 Jaotise eesmärk 

Peatükis 2 kirjeldatakse REACH-määruse järgi koostatud kokkupuutestsenaariumi põhisisu. 
Antakse ülevaade kõige tavalisematest kokkupuute mõjuteguritest ja soovitatakse lõpliku 
kokkupuutestsenaariumi standardvormi. 

D.2.2 Ülevaade põhilisest teabest, mida kokkupuutestsenaariumi väljatöötamisel tuleb 
arvesse võtta 

Teabe kogumine kokkupuutestsenaariumi koostamiseks peab tagama, et stsenaarium täidab 
REACH-määruse järgset eesmärki. Kokkupuutestsenaarium on kokkupuute kvantitatiivse 
hindamise alus ja tarneahelas teabevahetuse vahend. Et stsenaarium oleks kokkupuute hindamisel 
piisavaks aluseks, peab see sisaldama peamisi parameetreid, mis mõjutavad aine eraldumist ja 
kokkupuudet ainega (mõjutegurid). Samuti peab stsenaarium vastama allkasutajate nõuetele, sest 
kokkupuutestsenaarium saadetakse laiendatud ohutuskaartide kaudu peamiselt neile. 

Mõlema eespool nimetatud ülesande täitmiseks on oluline, et kokkupuutestsenaariumis sisalduv 
teave oleks esitatud liigendatult ja kõikehõlmavalt. Niipea kui kokkupuutestsenaariumi jaoks 
vajalik teave on enam-vähem kirjeldavas vormis kokku kogutud, tuleb see muuta lühikesteks ning 
asjakohasteks tekstimooduliteks ja parameetriteks. NB! Kuigi kokkupuutestsenaariumis kasutatav 
väljendusviis võib olla kummagi eesmärgi korral erinev, peab sisu jääma samaks. See tähendab, et 
allkasutajatele edastatavad käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed peavad olema samad kui 
need, mille kasutamist eeldati, kui kemikaaliohutuse hindamise protsessis hinnati kokkupuutetaset. 
See seos peaks olema kemikaaliohutuse aruandes jälgitav. Seetõttu on vaja dokumenteerida, kuidas 
kokkupuutestsenaarium on välja töötatud. 

Aine eraldumise ja kokkupuute mõjutegurite tuletamine on kogutud teabe muutmisel 
kokkupuutestsenaariumi spetsiifiliseks terminoloogiaks äärmiselt tähtis. Allpool on mitu näidet 
aine eraldumist ja kokkupuute taset mõjutavatest olulistest mõjuteguritest. 

 Ohu hindamisel määratakse aine omadused, näiteks lenduvus, vees lahustuvus ja lagunevus, 
mis moodustavad kokkupuutestsenaariumi väljatöötamisel olulise teabe. Näiteks suure 
aururõhuga (või väga mürgised) ained nõuavad tavaliselt teist tüüpi riskijuhtimismeetmeid kui 
väikese aururõhuga (või vähe mürgised) ained. Kui kokkupuutestsenaarium on koostatud, 
vajatakse aine omaduste kohta usaldusväärset teavet ka kokkupuute hindamiseks. 

 Protsesse ja tooteid tuleb kavandada ja juhtida nii, et riskid on ohjatud. Omadused, millest 
oleneb kokkupuude, peaksid olema kokkupuutestsenaariumis kajastatud. Nende hulka 
kuuluvad näiteks tegevuse tehniline laad ja isoleerituse tase, kasutuse kestus ja sagedus, aine 
kontsentratsioon tootes või kasutuskorra või toimingu käigus kasutatud ainekogus. Nendeks on 
ka tootja või allkasutaja poolt riskide ohjamiseks võetud riskijuhtimismeetmed. 

 Ka protsessi ümbruskond mõjutab kokkupuudet. Näiteks kemikaali kasutamine väikeses 
ruumis või reovee juhtimine väikesesse jõkke suurendab võimalust, et mõjutasemed ületatakse 
ja riskid ei ole ohjatud. Mõju avaldab ka näiteks ainega kokkupuutuva töötaja või tarbija 
kehakaal ja sissehingatav kogus. Sama protsessi, toote või ruumi korral annab suurem 
sissehingatav kogus kehakaalu kohta (nt lapsed või rasket tööd tegevad täiskasvanud) suurema 
annuse. Peatükk R.8 sisaldab juhiseid, kuidas neid tingimusi mittetoimiva taseme (DNEL) 
tuletamisel arvestada. 
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Tabel D.2-1 Kokkupuute mõjutegurite näiteid 

Kokkupuute mõjutegurid Näited (mitteammendav loetelu) Märkused 

Aine omadused 

Molekulaarsed omadused Molekulmass 

Molekuli suurus  

Näitab bioloogilist kättesaadavust 

Aine füüsikalis-keemilised omadused Aururõhk 

Oktanool-vesi jaotustegur 

Vees lahustuvus 

Kokkupuute mõjutegur töökohal ja 
keskkonnas 

 

Stabiilsus Bioloogiline lagunemine, hüdrolüüs, 
fotolagunemine, atmosfäärne lagunemine 
(poolestusaeg vees, pinnases, õhus)  

Keskkonnaosades, sh 
reoveepuhastuses lagunemisega 
seotud kokkupuute mõjutegur 

Protsesside ja toodete omadused 

Kokkupuutestsenaariumis käsitletava 
aine või toote elutsükli etapp  

Aine ja valmistise tootmine, kemikaali 
lõppkasutus, toodetes sisalduvate ainete 
kasutusiga, jäätmeetapp 

Tegevuse või protsessi tüüp 

 

Nt ainete sünteesimine; ainete segamine; 
ainete kasutamine protsessi abivahendina; 
kemikaalide kasutamine pritsimiseks või 
sissekastmiseks või pintsli abil 
pealekandmiseks; ainete kasutamine toodetes, 
nt rõivatekstiilides, vabaajatoodetes  

Tuleb kindlaks teha kõigi sihtrühmade 
kokkupuude ainega, see aitab sobiva 
laiaulatusliku kokkupuutestsenaariumi 
valikul; aitab etteantud protsessi- või 
tootekategooriate valikul kokkupuute 
hindamiseks esimese astme 
vahenditega  

Kasutusaeg Tegevuse/kasutuse kestus 

Tegevuse/kasutuse sagedus 

Kokkupuuteskeemiga (pikaajaline või 
lühiajaline) seotud mõjutegur ning 
sellele vastava PNECi või DNELi 
valik 

Tehnilised kasutustingimused Protsessi isoleerituse tase 

 Temperatuur, pH jne 

Inimeste ja keskkonnaga 
kokkupuutega seotud mõjutegur 

Kemikaali omadused Aine massiosa 

Kemikaali fugatiivsus, tolmusus, lenduvus 

Segude või toodete inimeste ja 
keskkonnaga kokkupuutega seotud 
mõjutegur 

Kasutatav kogus  Kg [t] kasutuskorra või tegevuse kohta  Kokkupuute võimaluse mõjutegur 
kasutuskorra või tegevuse kohta 

Riskijuhtimismeetmed  Kohtväljatõmbe-ventilatsioon (töökohal) 

Isikukaitsevahendid (töökohal)  

Kohapealne jäätmekäitlus, reoveepuhastus, nt 
õli ja vee eraldamine 

Munitsipaalreoveepuhastus, jäätmekäitlus 

Pakendivorm, mille abil ennetatakse aine 
kokkupuudet nahaga või aine sissehingamist 
(tooteohutus) 

 

Riskijuhtimismeetmed kui tehnilise 
toote või protsessi koostisosa või kui 
lisameede; kokkupuute ulatuse 
vähendamise või ennetamise 
mõjutegur 

Ümbruskonnaomadused 

Eralduvaid aineid imav või lahjendav 
ümbruskond  

Ruumi suurus ja ventilatsioonimäär; jõevee 
vool; kanalisatsioonisüsteemi võimsus 

Aine ühtlase jaotumise eeldusel 
põhinev mõjutegur 

Bioloogilise kokkupuute tegurid Sissehingatav kogus, kehakaal Inimese kokkupuute annuse mõjutegur 
ja vastava PNECi või DNELi valik 
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Mõnda tabelis D.2-1 loetletud mõjutegurit – nimelt aine ja ümbruskonna omadusi – registreerija 
tavaliselt ei korda, vaid neile antakse tegelikud (vaike)väärtused. Muud parameetrid saab ja peab 
registreerija määrama kokkupuutestsenaariumis kordamise käigus. REACH-määruses eristatakse 
kahte tüüpi niisuguseid muutuvaid mõjutegureid, mida tuleb kokkupuutestsenaariumis kajastada. 
Nendeks on käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed. 

 Käitlemistingimused hõlmavad mingit tegevust, vahendi kasutamist või parameetri olekut, mis 
on ülekaalus aine tootmisel või kasutamisel (puhtal kujul või segus) ning võib kõrvalmõjuna 
kokkupuudet inimeste ja/või keskkonnaga mõjutada. 

 Riskijuhtimismeetmeteks on mingi tegevus, vahendi kasutamine või parameetri oleku 
muutumine, mida rakendatakse aine tootmise või kasutamise (puhtal kujul või segus) ajal, et 
vältida, ohjata või vähendada aine kokkupuudet inimeste ja/või keskkonnaga. 

 
Tabelis D.2-2 on lõpliku kokkupuutestsenaariumi standardvorm2. Seda vormi saab kasutada 
kokkupuutestsenaariumi koostamisel kontrollnimekirjana ning see aitab tootjatel, importijatel ja 
allkasutajatel keskenduda põhiteabele. Kokkupuutestsenaariumi vormi (tabel D.2-2) soovitatakse 
alati käepärast hoida, et selle abil paigutada teavet esialgsesse või lõplikku kokkupuute-
stsenaariumi. Tootja/importija ja allkasutaja võivad siiski pidada selle vormi teatud teavet riski 
ohjamise näitamisel ebavajalikuks, samuti võivad nad pidada kokkupuute esilekutsujateks muid 
mõjutegurid, mida tuleb seega kokkupuutestsenaariumis käsitleda3. 

 

                                                 
2 NB! Uus kokkupuutestsenaariumi vormi käsitlev juhend avaldati 2010. aastal. Iga registreerija otsustab siiski ise, kas 
minna üle ajakohastatud vormi kasutamisele, st kas kasutada 2008. aastal avaldatud vormi (vt allpool tabel D.2-2) või 
kasutada täiesti erinevat vormi (tingimusel et sisu vastab I lisas sätestatud nõuetele). (Kokkupuutestsenaariumi vormi 
kohta vt dokument „Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhend” – D osa: 
kokkupuutestsenaariumide koostamine; F osa: kemikaaliohutuse aruande vorm) 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_esformat_et.pdf on järgmistel aadressidel: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation and 
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-
assessment. Eespool nimetatud dokumendiga asendatakse käesolev lõik ja tabel D.2-2. 

  

3 NB! 2012. aasta juunis võeti kasutusele ECHA kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahendi (Chesar) teine 
versioon. Chesar koostab kemikaaliohutuse aruande jaoks lihtsustatud vormis kokkupuutestsenaariume, millega saab 
tutvuda lisas 2 esitatud Chesari 4. käsiraamatus) 

http://chesar.echa.europa.eu/documents/2326902/2424433/chesar2_user_manual_part4_en.pdf 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_esformat_et.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Tabel D.2-2 Lõpliku edastatava kokkupuutestsenaariumi standardvorm 
 

1 Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri 

2 Kokkupuutestsenaariumiga hõlmatavad protsessid ja tegevused 

Käitlemistingimused 

3. Kasutuse kestus ja sagedus 
Täpsustada töötajate, tarbijate, keskkonna kohta (kui see on asjakohane) 

4.1 Aine või segu füüsikaline olek; toodete pindala ja ruumala suhe 
Gaas, vedelik, pulber, graanulid, tahke aine; 
pindala ainet sisaldava toote koguse kohta (kui see on asjakohane) 

4.2 Aine kontsentratsioon segus või tootes 

4.3 Kasutuskorra või tegevuse kohta kasutatud kogus 
Täpsustada töötajate, tarbijate, keskkonna kohta (kui see on asjakohane) 

5 Muud asjakohased käitlemistingimused 
Näiteks 

 temperatuur, pH-väärtus, rakendatav mehaaniline energia; 

 vastuvõtva keskkonna mahutavus (nt veevool kanalisatsioonis/jões); ruumi ruumala × 
ventilatsioonimäär); 

 toodete kulumine (kui vaja); toodete kasutusiga (kui vaja) 

Riskijuhtimismeetmed 

6.1 Inimeste (töötajate või tarbijate) tervisega seotud riskijuhtimismeetmed 
Kvantifitseeritavate üksikvõimaluste või võimaluste kombinatsiooni tüüp ja tõhusus 
kokkupuute suhtes [juhistena sõnastatavad võimalused]; täpsustada suukaudse, 
sissehingamise teel toimuva ning nahakaudse kokkupuuteviisi kohta; 

6.2 Keskkonnaga seotud riskijuhtimismeetmed 
Kvantifitseeritavate üksikvõimaluste või võimaluste kombinatsiooni tüüp ja tõhusus 
[võimalused tuleb sõnastada juhistena]; täpsustused reovee, heitgaaside, pinnasekaitse 
kohta 

7 Jäätmekäitlusmeetmed 
Aine elutsükli eri etappidel (sealhulgas segude või toodete kasutusea lõppetapis) võetavad 
meetmed 

Teave hinnangulise kokkupuute kohta ja allkasutajajuhised 

8 Kokkupuute hindamine ja selle allikale viitamine 
Ülalpool kirjeldatud tingimustest tuleneva kokkupuute hindamine (3.–7. lahter ja aine 
omadused; viidata kasutatud kokkupuutehindamise vahendile; täpsustada kokkupuuteviise; 
täpsustada töötajate, tarbijate, keskkonna kohta) 

9 Juhised allkasutajale, et ta saaks hinnata, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piirides 
Juhised allkasutajale, et ta saaks hinnata, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud 
tingimuste piirides. See võib põhineda muutujate hulgal (ja sobival algoritmil), mis koos 
näitavad riski ohjatust, kuid on iga muutuja vastavate väärtuste osas teatud määral 
paindlikud. Märkus: nendeks on peamiselt konkreetsed tingimused teatud tüüpi toodete 
jaoks; see jaotis võib sisaldada ka sobiva (nt kergesti kasutatava) arvutusvahendi viidet. 
Vajaduse korral võib lisada ka muid meetodeid, mille abil allkasutaja saab kontrollida, kas 
ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piirides. 
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D.2.3 Ülevaade kokkupuutestsenaariumi väljatöötamise etappidest 

Kokkupuutestsenaariumid töötatakse välja: 

i) tootmisprotsessi jaoks; 

ii) kindlaksmääratud kasutusalade jaoks, sealhulgas tootja/importija enda ja tarneahelas 
allpool asuvad ning tarbija kasutusalad; 

iii) tootmisest ja kindlaksmääratud kasutusaladest tulenevate aine elutsükli etappide (toote 
kasutusiga ja jäätmeetapp) jaoks. 

Tootja/importija alustab hindamist kogu kättesaadava olulise teabega käitlemistingimuste ja 
tootmises kasutatavate riskijuhtimismeetmete, kindlaksmääratud kasutusalade ning neist tulenevate 
elutsükli etappide kohta (esialgne kokkupuutestsenaarium). Allkasutajad või nende 
organisatsioonid võivad olla juba sellise teabe üldise kokkupuutestsenaariumi vormis koostanud, 
nii et tootja/importija saab kohe asuda esialgset kokkupuutestsenaariumi täiendama ja hinnata 
hõlmatud kasutusalade korral kokkupuudet. Seejärel hindab ta kokkupuudet kättesaadava teabe 
põhjal. Tihti kasutatakse esimeses korduses piisavalt konservatiivseid kokkupuutehindamise 
standardvahendeid (esimese astme hindamine). 

Kui kokkupuutetaseme kohta on mõõteandmed olemas ning need on usaldusväärsed ja esindavad 
vastavaid esialgses kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud käitlemistingimusi ja 
riskijuhtimismeetmeid, saab neid kokkupuute hindamisel kasutada. Sama kehtib ka juhul, kui on 
olemas piisavalt teavet, et esmasel hindamisel kõrgema astme kokkupuutemudeleid kasutada. 

Kui esialgse kokkupuutestsenaariumi põhjal ei ole riski ohjatust võimalik näidata, siis 
tootja/importija kogub lisaandmeid aine eraldumise ja ainega kokkupuute mõjutegurite kohta, kui 
ta ei otsusta ohuandmeid täiustada (vt jaotis A.2.6). 

Kokkupuutestsenaariumi väljatöötamise protsess võib olla iga juhtumi korral erinev, sõltudes 
kättesaadavast teabest, ent kui algul on teavet üsna vähe, järgib üldine protsess joonisel D.2-1 
näidatud ja allpool selgitatud 14 etappi. Standardne töökäik põhineb protsesside ja ainet sisaldavate 
toodete kategoriseerimisel. Pärast konkreetse kategooria valikut valitakse etteantud üldised 
kokkupuutestsenaariumid, mida saab siduda olemasolevate esimese astme kokkupuute 
hindamisvahenditega. Kui tootjal/importijal on piisavalt teavet, et koostada 
kokkupuutestsenaariumid ja vastavad kokkupuutehinnangud mõõteandmete või kõrgema astme 
mudelite põhjal dokumenteerida, võib ta kiiremini edasi liikuda. Sõltuvalt suhtlusest 
allkasutajatega võib ta alustada stsenaariumi koostamist 6. etapist (tagasiside allkasutajatelt) või 
10. etapist (kemikaaliohutuse hindamine, mis põhineb mõõteandmetel või kõrgema astme 
mudelitel). 
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1. Kaardistage aine kasutusalad (ettevõttesisene teave)

2. Koguge kokku kättesaadav kasutustingimuste teave

4. Koostage esialgne kokkupuutestsenaarium ja tehke esimene 
kokkupuute hindamine

5. Lõpetage esialgse kokkupuutestsenaariumi koostamine (lühipealkiri, 
hõlmatud tegevus, käitlemistingimused, riskijuhtimismeetmed)

6. Küsige allkasutajatelt tagasisidet

7. Leidke vajaduse korral lisateavet

8. Korrake valitud vahendi abil kemikaaliohutuse hindamist

10. Kasutage vajaduse korral teisi mudeleid või mõõteandmeid,
tehke kemikaaliohutuse hindamine

3. Valige sobivad protsessi- ja kemikaalikategooriad

11. Viige kokkupuute hindamine ja riski iseloomustamine lõpule

12. Ühendage käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed 
terviklikuks kokkupuutestsenaariumiks

14. Dokumenteerige kokkupuutestsenaarium

Lähteteave

Kaardistatud kasutusalad

Käitlemistingimuste ja 
riskijuhtimismeetmete 
teabeloend
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• Lõplikud kokkupuutestsenaariumid 
(lisakatseid ei tehta)

• Lõplikud kokkupuutestsenaariumid 
(katsetamisettepanekud)

• Mittesoovitatavad kasutusalad

• Kemikaaliohutuse aruanne, 
kokkupuutestsenaarium 
ohutuskaardi jaoks

13. Liitke eri stsenaariumid üheks kõikehõlmavaks kokkupuute-
stsenaariumiks (= kasutusala ja kokkupuute kategooria) (valikuline)

Hangitud või 
eelnev teave

Allkasutajate 
teabepakett

9. Otsustage, kas on vaja mõõteandmeid või kõrgema astme mudelit

Lõplik väljund

Kõrgema astme 
hindamiseks teave 
olemas

 

Joonis D.2-1 Tarneahela kasutusaladega seotud kokkupuutestsenaariumi 
väljatöötamise etapid 

 

 

 

 

16 



D OSA – KOKKUPUUTESTSENAARIUMIDE KOOSTAMINE 

NB! Etteantud kategooriatel ja esialgsetel kokkupuutestsenaariumidel põhineva standardtöökäigu 
(vt jaotis  D.3.2) eesmärgiks on soodustada järjepidevust ning ühtlustatud teabestruktuuri 
kasutamist kõigil turgudel. Tootja/importija võib aga kasutada ka kõrvalteid (alustades 
stsenaariumi koostamist joonisel D.2-1 näidatud 6. või 10. etapist) eriti juhul, kui kõrgema astme 
hindamisest on kogu vajalik teave olemas. Kokkupuutestsenaariumi koostamist saab alustada 
esimese astme protsessi läbimata. Tootja/importija peab aga siiski tagama, et kokkupuute-
stsenaarium on tabelis D.2-2 esitatud standardvormiga kooskõlas. 

Tootmisega ja tootja omakasutusega seotud kokkupuutestsenaariumi koostamine koosneb 
põhimõtteliselt samadest etappidest, kuid praktikas võib siin töökäik mitmes suhtes erineda: 

  3.–4. etapi võib vahele jätta, sest tootja/importija saab sageli mõõteandmete põhjal näidata 
riski ohjatust, kasutamata esimese astme mudelit. 

  6.–7. etapi võib vahele jätta, sest registreerija teadmiste suurendamiseks ei ole vaja 
allkasutajatega suhelda. 

 

D.3 ÜLDINE TÖÖKÄIK JA SUHTLEMINE 

D.3.1 Jaotise eesmärk 

Käesoleva jaotise eesmärk on enne põhjalikumalt tehnilistesse üksikasjadesse laskumist anda 
ülevaade tervest kokkupuutestsenaariumi koostamise protsessist ning selleks vajalikust 
tootja/importija ja allkasutajate vahelisest suhtlemisest. Töökäiguga selgitatakse joonisel D.2-1 
esitatud etappe. Iga etapi kohta on näidatud peamised otsused/järeldused ja on loetletud väljundid. 

D.3.2 Kokkupuutestsenaariumide koostamise töökäik 

 Töökäik Väljund Edasi 
1 Kaardistage aine kasutusalad. Analüüsige ettevõttesisese 

olemasoleva teabe põhjal aine turgu. Mõelge, kuidas hõlmata 
kindlaksmääratud kasutusalasid laiemalt kui ainult seoses vahetult 
järgmise allkasutajaga. Määrake vajaduse põhjal üks kuni neli 
asjakohast elutsükli etappi; rakendage vajaduse kohaselt 
standardset kirjeldussüsteemi; rühmitage toote- või klienditüübid 
või asjakohased protsessid/tegevused. 
Kasutage allkasutajatelt eelnevalt saadud teavet. 
Paluge allkasutajatel vajaduse korral teavet anda. 

 Teadaolevate allkasutajate ja 
tarbijate kasutusalade kaardistus 
kirjeldussüsteemi 
standardterminoloogias 

2 
 

2 Koguge kokku kogu kättesaadav teave käitlemistingimuste ja 
riskijuhtimismeetmete ning asjaomase aine elutsükli jooksul 
keskkonda eraldumise ja kokkupuute tasemete kohta; alustage 
olemasolevast ettevõttesisesest teabest. 
Lisage ka allkasutajatelt eelnevalt saadud teave. Paluge 
allkasutajatel vajaduse korral teavet anda. 

 Kättesaadava teabe, sh 
mõõteandmete loetelu 

3 
 

3 Valige kindlaksmääratud kasutusalade jaoks sobivad protsessi- 
või kemikaalikategooriad. Dokumenteerige kategooria valiku 
põhjused, sealhulgas riskijuhtimismeetmete ja 
käitlemistingimuste asjakohasus. Märgistage kasutusalad, milles 
kahtlete. Esmalt püüdke sobiv kategooria määrata 2. etapist 
saadud teabe põhjal. Muul juhul loetlege kasutusalad, mille korral 
puudub sobiv etteantud kemikaali- või protsessikategooria. 
Kui võimalik, rühmitage sama etteantud kategooria kasutusalad. 
Määrake kokkupuutestsenaariumi standardvormi ja sisenditabelite 
(esialgse või korduva hindamise) jaoks valitud vahendite põhjal 
teabevajadus. 
Võtke arvesse kasutatava vahendi valdkonda, sõltuvalt hinnatava 
aine ohuprofiilist ja füüsikalisest olekust.  

Kemikaali- ja protsessikategooriatele 
määratud kasutusalad 
 vajalike sisendandmete 

kindlakstegemine 
 kokkupuutehindamise esimese 

astme vahendisse sisestatavate 
andmete kindlakstegemine 

 kõrgema astme hindamist vajavad 
kasutusalad sobiva kategooria 
puudumise tõttu 

4 
 
 
 
 
9 
 
 
 

 17 



D OSA – KOKKUPUUTESTSENAARIUMIDE KOOSTAMINE 

18 

 Töökäik Väljund Edasi 
4 Koostage esimese astme kokkupuutehindamiseks vajalikel 

sisendandmetel põhinevad esialgsed kokkupuutestsenaariumid 
(vt tabel D.5-1, tabel D.5-3 ja tabel D.5-4). Uurige lisateavet 
käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kohta: 
 allkasutajatelt ja/või nende organisatsioonidelt (sealhulgas 

esialgseid kokkupuutestsenaariume); 
 toote- või tootmisharupõhistest riskijuhtimismeetmete 

pakettidest, mis on vastavates riskijuhtimismeetmete 
kataloogides; 

 kirjandusest. 
 
Esialgse kokkupuutehinnangu ja riski esialgse iseloomustuse 
koostamisel kasutage selleks kokkupuutestsenaariumi jaoks 
vajalikke kokkupuute andmeid või käivitage 
kokkupuutehindamise esimese astme vahend; tuvastage olulised4 
kokkupuuteviisid ja andke esialgne hinnang eeldatava 
kokkupuutetaseme kohta. Võrrelge riskide iseloomustuses kõiki 
teadaolevaid kokkupuuteid ja/või prognoositavat kokkupuudet 
ohu hindamisest kättesaadavate toksikoloogiaandmetega. Teatud 
kokkupuuteviiside käsitlemata jätmist tuleb põhjendada. 

 Kvantifitseeritavat teavet sisaldav 
esialgne kokkupuutestsenaarium 

 Esmaülevaade juhtudest, kus 
riskide ohjatus ei ole ilmne 

 Oluliste kokkupuuteviiside 
eeldused  

 Teatud kokkupuuteviiside 
mittearvestamise 
põhjendamine/dokumenteerimine 

 E osa, riski iseloomustus 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Viige esialgne kokkupuutestsenaarium lõpule: kui riskide 
ohjatust saab näidata riski esialgse iseloomustuse põhjal, lõpetage 
esialgne kokkupuutestsenaarium, kirjeldades täiendavalt vastavaid 
käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid. Tähistage esialgsed 
kokkupuutestsenaariumid lühipealkirjadega. 
Kui teatud kasutusaladega kaasnevad riskid ei ole ohjatud, tuleb 
stsenaariumi täiendada kas enne või pärast seda 6. etappi.  

 Esialgne kokkupuutestsenaarium 
riskijuhtimismeetmete 
nõuannetega ja 
käitlemistingimuste kirjeldus 

 
 Kasutusalad, mille korral riskide 

ohjatust kättesaadava teabe alusel 
tõenäoliselt näidata ei saa 

6 
 
 
 
7 
 

6 Hankige klientidelt või allkasutajate organisatsioonidelt 
tagasisidet selle kohta, kas 
 olulised kasutusalad on (ei ole) kokkupuutestsenaariumiga 

hõlmatud; 
 riskijuhtimismeetmed või käitlemistingimused on sobivad 

(kui ei, andke teavet olemasolevate riskijuhtimismeetmete ja 
käitlemistingimuste kohta); 

 kokkupuutestsenaariumis olevad kirjeldused on nende 
kasutajatele arusaadavad. 

 Lisakasutusalad 
 Kasutustingimuste läbivaatamise 

vajadus  
 Olemasolevate kasutustingimuste 

teave  
 Ümbersõnastamise vajadus 
 Allkasutajate poolt vastu võetud 

esialgne kokkupuutestsenaarium 
 

7 
 
 
 

7 Leidke ja kasutage (vajaduse korral) tagasisidel põhinevat 
lisateavet: 
 liikuge otse 8. etapi juurde või 
 täiendage riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi 

esialgses kokkupuutestsenaariumis ja/või 
 täiendage aine omaduste teavet (näiteks teatud 

kokkupuuteviisi korral on vajalik DNEL). 
 

 
 Käitlemistingimuste ja 

riskijuhtimismeetmete täiustatud 
kogum 

 Aine omaduste teabe täiustatud 
kogum 

8 
3–6 
B osa: 
ohu 
hindamine 
 
 

8 Tehke veel kemikaaliohutuse hindamisi (kokkupuute 
hindamine, riski iseloomustamine ja määramatuse analüüs) ning 
tehke otsus kordamise kohta: 
 on vaja täiendavat kordamist; 
 riskide ohjatust saab näidata; 
 on vaja lisakatseid. 
NB! Kordamise vajalikkuse üle tuleb otsustada kõigi 
kindlaksmääratud kasutusalade ja aine kõigi elutsükli etappide 
korral 

 Andmed, mis võimaldavad ohu 
hindamise lõpetada või mille 
põhjal tehakse 
katsetamisettepanekud 

 

9 
11 
E osa: 
riski 
iseloomus-
tus 

9 Otsustage, kas on vaja mõõteandmeid või kõrgema astme 
mudelit, kui esimese astme vahendi kõik võimalused on 
ammendatud ja riskide ohjatust ei saa sellegipoolest näidata. Kui 
aga esimese astme hindamise põhjal saab riskide ohjatust näidata, 
jätkake 11. etapist.  

 Järeldused selle kohta, kas 
esimese astme mudeli põhjal saab 
riskide ohjatust näidata 

11 
10 
 

                                                 
4 Esimese astme vahendi põhjal on võimalik teada saada, kas mingi kasutusala jaoks on olulised üks või mitu 
kokkupuuteviisi. Tootja/importija kontrollib seda enda kogutud teabe põhjal töökäigu 6. ja 7. etapis.  
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 Töökäik Väljund Edasi 
10 Rakendage mõnda teist mudelit või kasutage mõõteandmeid, 

et i) täiendada kokkupuutestsenaariumi ja ii) näidata riskide 
ohjatust. Üheks võimaluseks võib olla ka teatud kasutusalade 
väljajätmine kokkupuutestsenaariumist või 
kokkupuutestsenaariumis konkreetsemate kasutustingimuste 
kirjeldamine. 
 

 Järeldused selle kohta, kas 
kõrgema astme hindamise põhjal 
saab riskide ohjatust näidata 

11 
 

11 Viige kokkupuute hindamine ja riski iseloomustamine 
(sealhulgas määramatuse analüüs) lõpule 
 riskide ohjatust tagavad riskijuhtimismeetmed ja 

käitlemistingimused, mis dokumenteeritakse lõplikes 
kokkupuutestsenaariumides 

 riskide juhtimiseks soovitatavad vahepealsed 
kasutustingimused, kui on tehtud katsetamisettepanek ja 
katseid ei ole veel tehtud. 

 kasutusala, mida tervisele ja keskkonnale ohtlikkuse tõttu ei 
soovitata, on kemikaaliohutuse aruandes dokumenteeritud  

 riski iseloomustamise lõpule viimiseks vajalik 
kasutustingimuste teave ei ole allkasutajatelt ega muudest 
allikatest kättesaadav; kasutusala on seetõttu 
kokkupuutestsenaariumis käsitlemata. 

 Kogu vajalikul ohuteabel põhinev 
kokkupuutestsenaarium 

 Kokkupuutestsenaarium, kuid on 
tehtud katsetamisettepanek 

 Mittesoovitatavad kasutusalad 
aine ohtlikkuse tõttu tervisele ja 
keskkonnale 

 

12 
 
E osa: 
riski 
iseloomus-
tus 

12 Tervikliku kokkupuutestsenaariumi tuletamisel koondage kõik 
käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed ühte 
kokkupuutestsenaariumisse. 
 Dokumenteerige kokkupuutestsenaariumi iga kasutusala 

käitlemistingimused ning riskijuhtimismeetmed, mida 
inimtervise ja keskkonna tõttu võetakse, samuti vastavad 
kokkupuuteviisid 

 Kaaluge käitlemistingimuste / riskijuhtimismeetmete mõju 
kokkupuuteviisile. Valige käitlemistingimused / 
riskijuhtimismeetmed, mis tagavad kõigi 
kokkupuuteviisidega seotud riskide ohjatuse. 

Lõplik kokkupuutestsenaarium pärast 
andmete koondamist 

13 

13 Liitke vajaduse korral kokkupuutestsenaariumid: võrrelge 
lõplikke kokkupuutestsenaariume ning otsustage, mis 
stsenaariume riskijuhtimise ja käitlemistingimuste sarnasuse tõttu 
liita.  

Lõplikud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad andmete 
koondamise eri tasanditel 

 
14 
 

14 Dokumenteerige kokkupuute hindamise tulemused 
 Kemikaaliohutuse aruande 9. alapeatükk 

kokkupuutestsenaariumi kohta, sealhulgas: 
kokkupuutestsenaariumi kirjeldus (koos vajalike 
selgitustega), vastavad kokkupuutehinnangud (koos vajalike 
selgitustega) ja riski iseloomustused. Dokumentatsioonist 
peab olema selgelt näha, kuidas lõplikus 
kokkupuutestsenaariumis olevad riskijuhtimismeetmed ja 
käitlemistingimused on kokkupuutehinnangutega seotud. 

 Riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõte 
kemikaaliohutuse aruande alguses. 

 Kokkupuutestsenaariumid vormis, mida saab lisada 
ohutuskaartidele. Kui need on kemikaaliohutuse aruandes 
olevatest erinevad, tagage aruandes 
kokkupuutestsenaariumide kooskõla. 

 (asjaomaste kokkupuuteviisidega seotud) DNELid või 
PNECid nende lisamiseks ohutuskaardi 8. jaotisse. 

 Riskijuhtimismeetmete/käitlemistingimuste kokkuvõtted 
kõigist kokkupuutestsenaariumidest ohutuskaardi 7./8. 
jaotise jaoks 

 Mittesoovitatavad kasutusalad ohutuskaardi alajaotise 1.2  
jaoks 

 Kokkupuutestsenaariumide lühipealkirjad ohutuskaardi 
lisasse (vastavalt REACH-määruse I lisa punktile 5.1.1) 

 Kemikaaliohutuse aruande 
peatükid 

 Laiendatud ohutuskaardi 
koostisosad 

Kemikaali-
ohutuse 
aruande 
F osa 
 
Laiendatud 
ohutus-
kaardi 
G osa  
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D.3.3 Suhtlemise korraldamine 

Tootjal/importijal peab olema allkasutajate kasutustingimuste kohta piisavalt teavet, et ta saaks 
oma kemikaaliohutuse aruandes riskide ohjatust näidata. Tootja/importija peab kemikaaliohutuse 
aruandes sisalduva asjakohase teabe selle aine ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaariumide 
abil tarneahelas allpool tegutsejatele edasi andma. Sinna hulka kuulub teave sobivate 
riskijuhtimismeetmete ja vastavate käitlemistingimuste kohta. See teave hõlmab aine kõiki 
järgnevaid elutsükli etappe, mille kohta kemikaaliohutuse aruandes on riski ohjatus 
dokumenteeritud. Sealhulgas on ka allkasutusest väljapoole jäävad elutsükli etapid sel määral, et 
REACHi teabevahetusahela allotsas olev allkasutaja saab riskide ohjamisse tarbijakasutuse, toodete 
kasutusea ja jäätmekäitlustegevuste osas oma panuse anda. 

Et REACH-määruse kohaselt peavad allkasutajad saadud kokkupuutestsenaariumidele reageerima, 
on nad huvitatud sellest, et kokkupuutestsenaariumis olev teave 

 hõlmaks nende kasutusalasid, mistõttu allkasutaja ei pea ise kemikaaliohutuse hindamist 
tegema; 

 annaks selged ja arusaadavad juhised selle kohta, mida teha; 
 pakuks välja meetmed, mida allkasutaja saab praktikas kergesti rakendada; 
 sisaldab nõuandeid, kuidas teha kindlaks, kas allkasutaja tegevus on kokkupuutestsenaariumi 

piires. 
 

Tootja/importija ja allkasutaja on mõlemad huvitatud olemasolevate kasutustingimuste ning riskide 
ennetamiseks ja juhtimiseks potentsiaalselt vajalike meetmete kohta teabe vahetamisest. Parim viis 
selleks on enne aine registreerimist omavahel suhelda. 

Jaotises D.3.2 esitatud töökäik hõlmab mitmeid registreerija ja tarneahelas allpool tegutsejate 
vahelise suhtlemisega seotud protsesse ja otsuseid. Tootja/importija vahetud suhtlemispartnerid on 
tema kliendid. Nendeks võivad olla vahetult järgnevad allkasutajad, keda registreerija vahetult 
varustab, või levitajad, kes varustavad tootja/importija tarneahelas vahetult järgnevaid 
allkasutajaid. On olemas vähemalt viit tüüpi vahetuid allkasutajaid, keda tuleb 
kokkupuutestsenaariumites arvesse võtta: 

  keemiatööstuses turustatavaid vaheaineid (väljaspool artiklis 18 seatud tingimusi) kasutavad 
ettevõtted, 

  üldises tootmises ainet eraldi või segus kasutavad lõppkasutajad, 
  allkasutajate rakendatava lõppkasutustoote5 valmistajad või ümberpakendajad, 
  üldsusele pakutava või müüdava lõppkasutussegu valmistajad, 
  edasistele valmistajatele segusse lisamiseks müüdava segu valmistajad. 
 

Kõigil juhtudel tuleb tootja/importija ja tema otseste klientide vahelises suhtlemises käsitleda 
teavet, mida vahetu klient võib omakorda saada suhtlemisest oma klientidega (ja nii edasi kuni 
REACHi teabevahetusahela lõpuni). 

On soovitatav, et tootja/importija oleks esialgset kokkupuutestsenaariumi kavandades (töökäigu 1.–
5. etapp) ja esialgse kokkupuutestsenaariumi kohta tagasiside saamiseks (töökäigu 6. etapp) 
esindavate allkasutajate valimit valides teadlik sellest, mis roll on tema vahetutel klientidel 
tarneahelas. 

                                                 
5 Aine/segu kõik kasutusalad, välja arvatud need, kus segu segatakse teiste ainete ja/või segudega uue segu tootmiseks. 
Lõppkasutus hõlmab siin tarbijakasutust ja kutselist kasutust (tööstuslikes ja mittetööstuslikes tingimustes). 
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D.3.3.1 Alustage ettevõttesisestest teadmistest 

Registreerija alustab kokkupuutestsenaariumi koostamist tavaliselt ettevõttesiseste teadmiste ja 
asjatundlikkuse põhjal. Iga kindlaksmääratud kasutusala kohta ettevõttesiseste küsimuste 
vastamiseks saab kasutada tabelit D.2-2. Lähtuda võib näiteks järgmistest küsimustest: 

 Kui pikalt ja tihti töötajad ainega kokku puutuvad? 
 Kas ainet kasutatakse kerge pulbri, graanulite või vedelikuna? 
 Mis riskijuhtimismeetmeid (isikukaitsevahendeid ja muid meetmeid) kasutajad tavaliselt 

võtavad? 
 Kas ja mis kontsentratsioonis on lõpuks ainet tarbekaupades? 
 Mis on ligikaudne ööpäevane kogus, mida võidakse tegevuskohas kasutada? Kas selle põhjal 

saab otsustada, milline on sellest allikast lähtuv emissioonitegur? 
 Milline on meie tooteid kasutavate ettevõtete reoveetöötluse tehnoloogia tase? 
 Mis on ligikaudne aastane kogus, mis müüakse erinevatele allkasutajate sektoritele segude 

tegemiseks? 
 

Ettevõttesisesesse teabekogumisse kaasatakse tavaliselt töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna 
eksperdid, tootehaldurid, tootejuhid, turundusosakonnad ning klienditeenindusosakonnad: 

 Müügi- ja klienditeenindusosakondade, tootehaldurite või tootearendajate käsutuses olev teave. 
Teabe REACH-määruse kohaselt kasulikuks muutmiseks on vaja, et kõnealused ettevõtte 
osakonnad ja kemikaaliohutuse hindajad omavahel suhtleksid. Suhtlemise käigus võib ka 
kaaluda, kuidas aine teatud turgude osa või üksikklientide suuruse põhjal kvantifitseerida 
emissiooni keskkonda (paikne punktreostusallikas). 

 Töötervishoiu ja tööohutuse osakondade teave ohtudest ning tegevus- või töökohas võetavatest 
riskijuhtimismeetmetest, sealhulgas teave aine käitumisest reoveepuhastusel ning sobivatest 
jäätmehooldusmeetoditest. 

 Tootmisjuhtidelt saadav teave näiteks võetavate riskijuhtimismeetmete, käitlemistingimuste, 
nende muutmise võimaluste ning võimaliku mõju kohta reovee- ja heitgaaside puhastusele. 

 Sagedane klientide tagasiside ja küsimused seoses olemasolevate ohutuskaartidega. 
 Teatud kliendirühmadelt REACH-määruseks valmistumisega seoses saadud teave. See võib 

sisaldada süsteemset teavet kasutustingimuste kohta aine turul (sh harjumused ja tegevustavad), 
samuti kättesaadavat teavet, mis iseloomustab kasutustingimustega tüüpiliselt seonduvat 
kokkupuutetaset. 

 

Kui on vaja veel lisateavet, võib seda küsida valitud klientidelt, eriti seoses kasutustingimustega 
tarneahelas allpool (sh mõõdetud kokkupuute teave). Tootja/importija peaks siiski endale selgeks 
tegema, mis turuosi valitud kliendid esindavad ja kas on turge, mille kohta ei ole võimalik valitud 
klientide kaudu teavet saada. See võib olla nii eriti juhul, kui olulist turuosa varustatakse levitajate 
kaudu. On soovitatav, et tootja/importija võtaks ise ühendust levitajatega, et kokku leppida, kuidas 
tootja/importija saab suurendada oma teadmisi kasutustingimuste kohta selle levitaja turul, 
palumata seejuures levitajal avaldada konfidentsiaalset äriteavet. Niisugune tagasiside mehhanism, 
mida on üldjoontes kujutatud kokkupuutestsenaariumi koostamise töökäigu 6. etapis (vt jaotis 
D.3.2), võib olla sobiv eeldusel, et levitaja tegutseb vahendajana. Ka väljapakutud kasutusala 
kirjeldussüsteem ja esimese astme kokkupuute hindamine väldib konfidentsiaalse äriteabe 
avaldamist. Mõnedel juhtudel võib konfidentsiaalse äriteabe haldamiseks määrata kolmanda 
osapoole. 

 21 
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See, kas koguda teavet küsimustike abil, sõltub konkreetsest juhtumist. Küsimustikke, mis 
saadetakse klientidele lisaks nendega suhtlemisele, tuleb kasuliku teabe saamiseks hoolikalt 
kavandada. Küsimustikud võivad olla päris kasulikud teabe kogumisel mingiks konkreetseks 
eesmärgiks, sealhulgas juhul kui tootjal/importijal on vaja teavet teatud kasutustingimuste 
statistilise jaotumise kohta turul. 

Tootjad/importijad või nende ühendused võivad tahta välja töötada üheainsa üldise 
kokkupuutestsenaariumi, milles kirjeldatakse allkasutaja sektori tegevuse tüüpiliste 
kasutustingimuste jaoks asjakohaseid käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid. Aine üldised 
kokkupuutestsenaariumid oleks suunatud aine kasutusaladele. Niisuguste üldiste kokkupuute-
stsenaariumide koostamiseks on vaja: 
 
 tootja/importija põhjalikke teadmisi aine kogu elutsükli vältel toimuvatest tegevustest (aine 

kasutusaladest), mis põhjustavad kokkupuudet/emissiooni. See nõuab asjakohast suhtlust 
tarneahela piires; 

 hinnata iga tegevust, et määrata kindlaks sobivad riskijuhtimismeetmed ja 
käitlemistingimused, järgides seejuures jaotises D.3.2 ning teistes D osa jaotistes 
kirjeldatud üldist töökäiku; 

 eri riskijuhtimismeetmete koondamist ühtseks kokkupuutestsenaariumiks ehk üldiseks 
kokkupuutestsenaariumiks. 

 
Tootjate/importijate jaoks on üldiste kokkupuutestsenaariumide väljatöötamine ilmselt 
ressursimahukas töö. Samas aga oleks niisuguste kokkupuutestsenaariumide võimalik eelis see, et 
nad on väiksematele allkasutajatele arusaadavamad, mis vähendaks juhuslikku suhtlust tarneahelas 
ja muudaks ainete kohta riskijuhtimismeetmete nõuannete edastamise tarneahelas järjekindlamaks. 
Kui teatud kasutusalade jaoks on juba mingi hulk üldisi kokkupuutestsenaariume koostatud, saaks 
neist moodustada tulevast tööd vähendava üldiste kokkupuutestsenaariumide kataloogi.  

D.3.3.2 Küsige klientidelt tagasisidet 

Kui esialgsed kokkupuutestsenaariumid on ettevõttesiseste teadmiste põhjal koostatud, tahab 
tootja/importija ehk saada klientidelt tagasisidet. Klient võib olla huvitatud võimalikult kiire 
tagasiside ja ehk ka lisateabe andmisest, et aidata tootjal/importijal ainet registreerida. Allkasutajad 
peaksid arvestama registreerimise tähtaegu ning andma vajaliku teabe kasutustingimuste kohta 
õigel ajal, et tootja/importija saaks seda kokkupuutestsenaariumi koostamisel arvesse võtta. 

REACH-määruse kohaselt peab allkasutaja hindama, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga6 
talle edastatud tingimuste piires. Kui allkasutaja on formulaator, kehtib see i) tema omakasutuse 
tingimuste kohta (tema enda valmistusprotsessid) ja ii) kasutustingimuste kohta tarneahelas allpool 
(aine kasutamine segudes ja/või toodetes). 

Seega võib tagasiside puudutada järgmisi küsimusi: kas kokkupuutestsenaarium annab sobivat 
allkasutajale teavet, mis võimaldab tal otsustada, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumis sätestatud 
kasutustingimuste piires? Kas tarneahelas vahetult järgnevad allkasutajad on nende endi arvates 
kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud ning kas nende meelest on neile antud teave kasulik? Kas 
vahetult järgnevate allkasutajate arvates on nende tarneahelas allpool asuvad kliendid tarnijatelt 
saadud esialgse kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud? 

                                                 
6 Praktilistel põhjustel eeldatakse, et „kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud kasutusalad” [artikkel 37 (lõige 4, esimene 
lõik)] ja „rakendab/soovitab vähemalt neid tingimusi, mida on kirjeldatud tarnijalt saadud kokkupuutestsenaariumis” 
[artikkel 37, lõige 4, punkt d] on sama tähendusega. 
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Esialgse kokkupuutestsenaariumi kavandamisel ja tagasiside andmisel peaksid nii tootja/importija 
kui ka allkasutaja olema teadlikud sellest, et allkasutaja võib leida end ühest järgmisest neljast 
olukorrast (vt ka Allkasutajate juhend, 5. ptk): 
 

1. Allkasutaja on juba rakendanud/soovitanud tootja/importija sõnastatud kokkupuute-
stsenaariumi või teeb seda edaspidi. Erilist tagasisidet ei ole vaja ja tootja/importija võib 
jätkata. 

2. Allkasutaja võtab/soovitab tootja/importija soovitatutele sarnaseid meetmeid, kusjuures ka 
käitlemistingimused on suures ulatuses samad. Allkasutaja saab näidata (ja 
dokumenteerida), et need meetmed on suurel määral sama tõhusad kui tootja/importija 
soovitatud. => Allkasutaja võib soovida tootjale/importijale sellest teatada, kuid seejuures 
ei ole vaja suuremaid jätkutegevusi. Kokkupuutestsenaariumi ümbersõnastamine võib aga 
siiski kasulik olla. 

3. Allkasutaja käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmete tõhusus on selgelt 
tootja/importija soovitatutest erinevad. Allkasutaja peab hindama erinevuste olulisust. 
Kokkupuutestsenaarium võib pakkuda viisi, kuidas sellist hindamist teha.7 Hindamisel 
võivad abiks olla ka allkasutajale kättesaadavate mõõdetud kokkupuuteandmete võrdlused. 
Allkasutaja peab kindlaks tegema, kas erinevused koos ei kujuta endast lubamatut riski. 
Allkasutaja peab (asjakohaseid skaleerimisvalemeid kasutades) kindlaks tegema, kas 
erinevused kompenseerivad üksteist sel määral, et tulemuseks olev kokkupuude ei ole 
suurem kui tootja/importija poolt kokkupuutestsenaariumis lubatu. Näiteks süsteemse mõju 
korral võivad kokkupuuteaeg ja kokkupuute kontsentratsioon üksteist teatud 
kindlaksmääratud piirides tasakaalustada. Ent kui aine on vesikeskkonnas toksiline, võivad 
kasutatud ainekogused ja emissioonitegurid üksteist üle kaaluda (vt täiendavad näited lisas 
G-1). => Allkasutajal ja tootjal/importijal on soovitatav kokku leppida hindamise 
tegemiseks kasutajasõbralikud vahendid. 

4. Allkasutaja tegevustavad erinevad talle kokkupuutestsenaariumis edastatud tingimustest 
suurel määral, kuid kokkupuutestsenaariumis ei ole antud võrdlemiseks sobivat vahendit. 
Samas on esindavate mõõdetud andmete põhjal kokkupuutetase tuletatud mittetoimivast 
tasemest (DNEL) või arvutuslikust mittetoimivast sisaldusest (PNEC) väiksem. Sellistel 
juhtudel ei saa artikli 37 lõike 4 punkti d kohaldada ning allkasutaja on kohustatud tegema 
omaenda kemikaaliohutuse hindamise ja teatama sellest Euroopa Kemikaaliametile. 
Põhjuseks on siin see, et artikli 37 lõike 4 punktis d viidatakse kasutustingimustele, mitte 
arvutuslikule või mõõdetud kokkupuutetasemele. => Tootjal/importijal ja allkasutajal on 
soovitatav enne aine registreerimist vahetada mõõdetud kokkupuute ning vastavate 
kasutustingimuste kohta teavet. See aitab vältida olukorda, kus üksik allkasutaja on 
kohustatud hindama oma tooraine kemikaaliohutust, kui registreerija esitab pärast aine 
registreerimist laiendatud ohutuskaardi. 

Tagasisidet võiks hõlbustada näiteks interaktiivne veebilehekülg, kus allkasutajad saavad teha 
märkusi või anda lisateavet.  

 

 

                                                 
7 Vt kokkupuutestsenaariumi standardvormi 9. jaotis; hindamisel kasutatav viis (sealhulgas toetav teave) ei pruugi olla 
kokkupuutestsenaariumi osa, selle võib leida ka tootja/importija veebilehelt või vastava allkasutajate sektori 
veebilehelt.  
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D.3.3.3 Leppige allkasutajate sektori organisatsiooniga kokku, kuidas kasutusalasid 
tarnijatele teatada 

Allkasutajatel on lubatud aine kasutusalad oma tarnijatele teatada enne ja pärast aine 
registreerimist. Kui allkasutajad annavad kasutustingimuste kohta (hiljemalt) üks aasta enne 
registreerimise tähtaega piisavalt teavet, võivad nad eeldada, et tarnija i) lisab kasutusala oma 
kokkupuutestsenaariumidesse või ii) ei soovita kasutusala selle kindlaksmääratud ohu tõttu 
keskkonnale või tervisele (vt artikli 37 lõiked 2 ja 3). 

Et selline teave oleks tarnijatele ja eriti aine registreerijatele kasulik, peaks see järgima tabelis D.2-
2 esitatud kokkupuutestsenaariumi standardvormi. Et allkasutajatelt saadud teavet oleks hea 
kasutada, võib tootja/importija oma suuremate kliendirühmadega ette kokku leppida selles, mis 
teavet ja millisel kujul vajatakse. Allkasutaja ja tootja/importija sektori organisatsioonil võib olla 
oluline roll ühtse lähenemise saavutamiseks vajaliku struktureeritud suhtlemise hõlbustamises. 

D.4 KOKKUPUUTESTSENAARIUMI SISU VÄLJATÖÖTAMINE 

D.4.1 Peatüki eesmärk 

Käesolevas peatükis antakse juhiseid kokkupuutestsenaariumi sisu koostamiseks. See sisaldab 
kasutusalade, käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete lühikest üldkirjeldust. 

D.4.2 Tegevused ja protsessid aine elutsükli jooksul 

Kemikaaliohutuse hindamise raames hindab ja dokumenteerib tootja või importija seda, kas aine 
tootmisel või kasutamisel tekkivad riskid on ohjatud. REACH-määruse I lisa punkti 0.3 kohaselt 
peab kemikaaliohutuse hindamises käsitlema aine tootmist ja kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid 
(ka seda, kas tootja/importija toetab või ei soovita teatud kasutusala) ning kõiki neist 
kasutusaladest tarbijatele, töötajatele ja keskkonnale tulenevaid riske. Kemikaaliohutuse hindamine 
peab käsitlema kindlaksmääratud kasutusalade põhjal aine kasutamist eraldi, segus või tootes. 
Hindamine hõlmab kõiki aine kindlaksmääratud kasutusaladest tulenevaid elutsükli etappe (joonis 
D.4-1). Sinna hulka kuuluvad: 

 Aine tootmine Euroopa Liidus. 
 Segu valmistamine: aine kasutamine eraldi või segudes, et toota segusid (segamine, 

homogeenimine), sealhulgas mahutitesse paigutamine ning ainete või segude 
ümberpakendamine. 

 Aine tööstuslik, kutseline või tarbijakasutus8 eraldi või segus mis tahes protsessis, sealhulgas 
toodete tootmine: 

o ainet kasutatakse vaheainena ja seega teise aine sünteesimiseks (v.a juhul, kui aine 
on kohapeal kasutatav või transporditav vaheaine, mis on kemikaaliohutuse 
hindamise nõudest vabastatud, sest seda kasutatakse rangelt kontrollitud 
tingimustes) ja/või 

o ainet (eraldi või segus) kasutatakse töötlemise abiainena tootmisprotsessides, 
teeninduses või majapidamistootena. Aine elutsükkel lõpeb kasutamisel keemilise 
reaktsiooniga (nt soojusstabilisaatorid, reaktsiooniaktivaatorid, reaktiivvaigud), 
emissioonina keskkonda õhu ja reovee kaudu või jäätmeetapil ja/või 

o aine saab mingi toote osaks (toote kasutusiga ja vastavat jäätmeetappi tuleb pidada 
elutsükli lisaetappideks). 

                                                 
8 = üldkasutus. Tarbijakasutus ei ole REACHi tähenduses allkasutus.  
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 Tooteks9 töödeldud aine kasutusiga, sealhulgas nt 
o ained plasti-, kummi-, klaasi-, metalli-, paberi-, tekstiili- või puidumaatriksis; 
o ained keemilise reaktsiooni teel valmistatud või nn kuivatatud segudes, nagu 

pinnakatted, liimid, hermeetikud, kitid; 
o ained metallpinnakattes; 
o ained ja segud tootemaatriksis, mille eraldumine on ette nähtud (nt pakenditest 

eralduvad korrosioonitõrjevahendid, pabertoodetest eralduvad lõhnaained); 
o suletud toodetes sisalduvad segud (nt vedelik termomeetris). 

 Jäätmeetapp: mis tahes varasemal10 elutsükli etapil eraldi, segudes või toodetes kasutamisest 
tekkivates jäätmetes sisalduva aine kogumine, töötlemine, kõrvaldamine või ringlussevõtt. 

Ühe tootja toodetud ja turule viidud aine kogused jaotatakse enne nende lõplikku sihtkohta 
jõudmist ühe või mitme järgu kaupa tarneahelas ühte või enamasse turusegmenti. Aine kõigil 
elutsükli etappidel võib avalduda selle kokkupuude inimeste või keskkonnaga. Seega kaob suurem 
või väiksem osa ainest emissiooni teel ja ei jõua järgmisesse elutsükli etappi. Joonisel D.4-1 
kujutatakse aine vertikaalset liikumist läbi turu. Tootja peab kokkupuute hindamisel võtma arvesse 
allikaid ja erinevaid viise, mille kaudu aine võib jõuda kokkupuutesse inimeste ja keskkonnaga. 
Eriti puudutab see i) mitmekordset emissiooni kohalikku keskkonda erinevatest toodetest ja 
turusegmentidest, mida tootja tootega varustab ja ii) mitmesuguseid tooteid, mille tõttu võib 
tarbijal tekkida ainega kokkupuude. Üksiktootja on kohustatud vaid arvestama mitmekordseid 
kokkupuuteid turuleviidava aine mahu kohta. Laialdase või hajusa kasutusega ainete korral võib 
olla kasulik võtta vabatahtlikult arvesse teiste registreerijate toodetud või imporditud sama aine 
kokkupuute ja emissiooni andmeid. See on eriti vajalik juhul, kui registreerijad otsustavad aine 
ühiselt registreerida, sest vastasel korral võidakse riske alahinnata ja see viib ametiasutuste 
sekkumiseni. Niisuguse teabe (tõenäoliselt konfidentsiaalse äriteabe) kokkukogumist ja 
koondamist saab lihtsustada ainet käsitleva teabevahetusfoorumi (SIEF) partnerite nimel tegutsev 
kolmas osapool. 

Aine erinevate elutsükli etappide vahel võib toimuda selle vedu, ladustamine ja käitlemine. 
Ladustamisest, käitlemisest, ümberpakendamisest ja mahutite täitmisest, sealhulgas kohalikul 
tasandil ümberpaigutamisest, tuleneva emissiooni korral eeldatakse, et need kuuluvad vastavasse 
elutsükli etappi. Kaod veo ajal eeldatakse tekkivat vaid õnnetuste tõttu. REACH-määrus vedu ei 
käsitle.  

                                                 
9 Ainete kasutamine toodetes ei ole REACH-määruse kohaselt allkasutus. 

10 Ainete käitlemine või töötlemine jäätmetes ei ole REACHi kohaselt allkasutus.  
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Joonis D.4-1 Aine elutsükli etapid 

 

D.4.3 Kasutusala lühike üldkirjeldus ja kokkupuutestsenaariumide lühipealkirjad 

D.4.3.1 Kirjeldussüsteemi funktsioonid 

REACHi kohaselt peab iga ainete tootja ja importija oma turgude jaoks koostama ja hindama 
kokkupuutestsenaariume. Tõhus oleks erinevate turgude ja toodete jaoks välja töötada üldiste 
kokkupuutestsenaariumide komplekte, mida vajaduse korral saab iga üksikjuhtumi jaoks muuta. 
Sel viisil on võimalik toodete, turgude ja tarbijatega seotud ettevõttesisest teavet ühendada 
kokkupuudet ning tooteohutust käsitleva teabega. 

Allkasutajatele on otstarbekas, kui nad saavad standarditud kokkupuutestsenaariumid ainete 
asjakohase kasutuse jaoks oma sektoris, mitte arvukalt eri stsenaariume erinevatelt tarnijatelt. Et 
toetada i) kokkupuutestsenaariumide „ringlust” ja ii) hõlbustada kokkupuutestsenaariumide 
standardimist, kirjeldatakse järgmistes jaotistes süsteemi, kuidas lühipealkirja abil tähistada 
kokkupuutestsenaariumi ulatust ja rakendamist. 

Lühipealkirjad aitavad tarnijatel ja tarbijatel liigendada omavahelist teabevahetust. Lühipealkirjade 
abil saavad allkasutajad kiiresti kindlaks teha, kas saadud kokkupuutestsenaarium võib hõlmata 
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nende kasutusalasid. Samuti saavad nad kirjeldada kasutusala, millest soovivad tarnijale teatada. 
Tarnija soovib oma tarbijatelt saada kasutusalade kohta teavet standardses, mitte vabas vormis. 
Kasutusala kirjeldajad võivad olla selle teabepaketi osana kasulikuks vahendiks. 

Kirjeldajad on kavandatud nii, et nende abil saab leida vastava kokkupuute hindamise sisendi 
mõnest soovitatavast kokkupuutehindamise esimese astme vahendist (vt jaotis D.5). 

NB! Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri on vaid nimetus, mitte kokkupuutestsenaarium ise. 
Kokkupuutestsenaariumi põhiosaks on riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused. 

Kasutusala kirjeldussüsteem kemikaaliohutuse hindamise juhendi osana on saadaval ka 
rahvusvahelises unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaasis IUCLID 5, mis on abiks 
kindlaksmääratud kasutusalade kirjeldamisel registreerimistoimikus. 

D.4.3.2 Nelja kirjeldaja määratlemine 

Kasutusala kirjeldus põhineb neljal koostisosal: kasutusala valdkond (SU), kemikaalikategooria 
(PC)11, protsessikategooria (PROC) ja tootekategooria (AC). Seda on näitlikult kujutatud joonisel 
D.4-2. 
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Joonis D.4-2 Lühipeakirjade kirjeldussüsteem ja kasutusala lühike üldkirjeldus 

 

Peatükis R.12 on kõigi nelja kirjeldaja jaoks loetelud ja kirjeldajate kasutamiseks põhjalikumad 
juhised. 

Protsessikategooriad on tuletatud Euroopa Kemikaalide Ökotoksikoloogia ja Toksikoloogia 
Keskuse (ECETOC) töökeskkonnas kokkupuutele suunatud riskihindamise (TRA) süsteemi põhjal. 

                                                 
11 Sisaldab põhiliselt segusid ja üksikuid ainete kategooriaid (vaheained, lahustid jt). 
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Kategooriatega määratletakse 19 tüüpilist kokkupuuteolukorda töökohal, mida saab siduda ka 
vaike-kokkupuutehinnangutega. Kirjeldussüsteemi kuulub ka kategooriaid, mis ei ole vaike-
kokkupuutehinnangutega seotud, kuid võivad kasutusalade kirjeldamiseks siiski sobida. 

Kemikaalikategooriad on tuletatud olemasolevatest aine kasutuskategooriatest, mida rakendatakse 
riskihindamise tehnilises juhendis (2004)12 ja Põhjamaade tooteregistrites13, kuid keskenduvad 
lõppkasutuses segude kategooriatele (tööstuslik, muu kutseline, tarbijakasutus). Loetelus on 
tarbekaubakategooriad, mis kuuluvad tarbijakokkupuute hindamise kahe laialdaselt kasutatava 
vahendi – ECETOC TRA14- ja ConsExpo15-mudeli – koosseisu. 

Tootekategooriad on üles ehitatud ECETOC TRA-mudeli tarbijakokkupuute kategooriatele. 

Kasutusala valdkonna kategooriad on tuletatud majanduse tegevusalade statistilisest 
klassifikaatorite süsteemist NACE ning kohandatud tarneahelas suhtlemise väga paindlikul viisil 
toetamiseks. 

Kõik neli nimetatud loetelu sisaldavad tühja tekstivälja, kuhu saab vajaduse korral lisada 
kasutusala kirjeldusi. Võimalikult palju tuleks kasutada juba olemasolevates rahvusvaheliselt 
ühtlustatud süsteemides määratletud terminoloogiat (vt juhendi peatükk R.12). 

D.4.3.3 Nelja kirjeldaja paindlik kasutamine 

Aine kindlaksmääratud kasutusalade õigeks kirjeldamiseks ja kokkupuutestsenaariumidele 
tähenduslike pealkirjade panekuks on tihti vaja kõiki nelja kirjeldajat kombineerida. Kuid mõnede 
ainete ja kasutusalade korral ei pruugi see nii olla. Tootja või importija määrab üksikasjade ja 
koondamise vajaliku taseme kokkupuutestsenaariumi sisu ja ulatuse märgistamiseks. Kui 
kokkupuutestsenaariumi pealkirja ei saa koostada loetelus olemasolevate kirjete põhjal, saab iga 
loetelu lõpus olevale tühjale tekstiväljale alati lisada sobivama kirjelduse. Ka siin võib vaja minna 
kordamist, sest teadmiste suurenemine kemikaaliohutuse hindamise tulemusel võib põhjustada 
vajaduse kokkupuutestsenaariumite ulatust muuta. 

Kasutusalade rühmitamine (aine samal või erinevatel elutsükli etappidel) ühe kokkupuute-
stsenaariumi raames võib vajalik olla järgmistel tingimustel: 

 kui kehtivad üldiselt samad käitlemistingimused ja võrreldavad riskijuhtimismeetmed ning 
 kui riskide ohjamiseks vajalike tingimuste teave on ohutuskaardile lisatud kokkupuute-

stsenaariumi üksiksaaja jaoks oluline. 
 
Nanomaterjalide, nagu ka muude ainete kokkupuutestsenaariumide üldistamine peab olema alati 
põhjendatud. Nanomaterjalide puhul ei saa see põhineda ainult aine koostisel, vaid arvesse tuleb 
võtta ka teisi parameetreid, näiteks osakeste suuruse jaotumist. (Vt peatükkide R8, R10 ja R14 
lisad, mis käsitlevad soovitusi nanomaterjalide kohta) 
 

NB! Rühmitada ei saa üksnes kokkupuutestsenaariumide pealkirjade põhjal ilma nende sisu 
arvestamata. 

                                                 
12 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides/doc/tgd  

13  http://195.215.251.229/DotNetNuke/default.aspx  (link SPIN-andmebaasi) 

14 http://www.ecetoc.org/tra  

15 http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp#tcm:13-42793  

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides/doc/tgd
http://195.215.251.229/DotNetNuke/default.aspx
http://www.ecetoc.org/tra
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp#tcm:13-42793 
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Niisugune rühmitamine kemikaaliohutuse hindamisel – või teisisõnu kasutus- ja kokkupuute-
kategooriate määratlemine erinevate koondamistasemetega (üsna kitsast kuni laia kasutusalade 
ringini) – on oluline ettevalmistav samm tarneahelas allpool tegutsejatele kokkupuutestsenaariumi 
edastamise otstarbekohastamisel. Üldises töökäigus on kaks etappi, kus rühmitamine võib olla 
teatud viisil oluline. Nendeks on 3. etapp, milles määratakse kategooriad esimese astme 
kokkupuutehindamise tegemiseks, ja 13. etapp, milles võidakse kokkupuutestsenaariumid lõpliku 
riski iseloomustuse põhjal liita. Kasutus- ja kokkupuutekategooriaid võib luua vaid 
kemikaaliohutuse hindamise tulemuste põhjal (vt jaotis D.3.2, 13. etapp). 

D.4.3.4 Kemikaaliohutuse aruandes olevate kasutusalade lühikese üldkirjelduse näiteid 

Tabelis D.4-1 näidatakse, kuidas standardsel kirjeldussüsteemil põhinev kasutusalade 
kaardistamine võiks pärast üldise töökäigu 1. etappi välja näha. Näiteks on esitatud üsna väikese 
ohuprofiili (mis on klassifitseeritud nahka ja silmi ärritavate ainete hulka) ja laia turuga lahusti. 
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Tabel D.4-1 Laialt turustatava lahusti kasutusalade ülevaade16 
Valmistise kategooria Vahe-

aine 
Tekstiili-
värvid 
 

Liimid 
Hermeetikud 
 

Autohooldus-
tooted 

Kattekihid 
Värvid  

Ehitusmaterjalid Tindid ja
toonerid 

Poleerimisained 
ja vahad 

Pesu- ja 
puhastusained 

Määrdeained Harrastus- 
ja kunstitarbed 

Tööstusliku ja kutselise kasutuse 
protsessikategooria 

PC19 PC 34 PC 1 PC 6 PC 9  PC 10 PC 18 PC 31 PC 35 PC 24 PC 5 

PROC 2 Pidevad töötlustoimingud; 
vahetevahel ohjatav 
kokkupuude 

X X X   X   X X X   
 

PROC 5 Segamine/homogeenimine 
perioodilises protsessis; 
mitmes etapis, olulise 
kokkupuutega  

X X X   X   X X X   

 

PROC 9 Üleviimine väikestesse 
mahutitesse (kasutades 
eriotstarbelist täitetoru) 

X X X X X X X X X X 
 

PROC 10 Töödeldud pindade 
käitlemine, puhastamine  

 
X   X X X X X X   

PROC 13 Sukeldamine  X X X X       X   

PROC 11 Õhkupihustamistehnika   X   X X X         

PROC 10 Vähese energiakuluga 
pealekandmine 

 
X   X X X X X X   

PROC 15 Laboritoimingud 
X X     X   X X    

Kasutusala valdkonnad ainete eraldi või valmististes kasutamisel  

SU 21/22 Lõppkasutus 
ühiskondlikuks otstarbeks 
ja eramajapidamistes 

 X X X X X X X X X 
X 

SU 8–10 Kemikaali ja valmistise 
tootmine X X X X X X X X X X X 

SU 3 Üldtooteid tootvad 
tööstused  X X X X X X X X X X 

                                                 
16 NB! Tabel D.4-1 ei ole peatüki R12 uue versiooniga kooskõlla viidud: kasutage kirjeldussüsteemi. 
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SU 16 Pooljuhitööstus 
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D.4.4 Etteantud esialgsed kokkupuutestsenaariumid 

Kasutusala kirjeldajate abil saab kindlaksmääratud kasutusalasid REACH-määruse kohaselt 
kokkupuutestsenaariumide koostamiseks ja kokkupuute hindamiseks arusaadaval moel liigendada ja 
rühmitada. Toote- ja protsessikategooriaid saab esialgse kokkupuutehindamisega alustamisel 
kasutada selleks, et määrata etteantud oletused kokkupuuteteede, tüüpiliste käitlemistingimuste ja 
riskijuhtimismeetmete kohta. 

Etteantud kokkupuutestsenaariumides ei sisaldu alati kõik teatava kasutusala kokkupuudet 
mõjutavad asjakohased mõjutegurid. Sellisel juhul tuleb hinnata, kuidas need mõjutegurid 
kokkupuudet mõjutavad. Mõnedel juhtudel saab mudeli sisendit kohandada, et lisamõjutegurite 
mõju oleks kajastatud. Kasutusalale õigete kategooriate määramisel võib osutuda vajalikuks kas 
esmalt koguda lisateavet kasutustingimuste kohta (vt täiustamistegevused töökäigu 2./3. etapil) või 
töötada mõne sobivama esimese astme vahendi kategooriatega. 

Kui kasutusala ei ole võimalik olemasolevate kategooriate või mõne eespool soovitatud esimese 
astme vahendiga rahuldavalt kirjeldada, siis on standardne töökäik sellega ammendunud ning 
kokkupuutestsenaarium tuleks koostada juhtumipõhiste kaalutluste põhjal, mis võib hõlmata 
kõrgema astme hindamist. Näiteks on tõenäoline, et üheski olemasolevas esimese astme vahendis ei 
ole senini käsitletud mõnesid metallitööstuses kasutatavaid kuumtöötlustoiminguid. Niisugusel 
juhul võib asjaomane tööstussektor algatada vahendi väljatöötamise või peab üks registreerija 
näiteks oma klientidelt saadaolevate mõõteandmete põhjal tegema juhtumipõhise kõrgema astme 
hindamise. 

Kokkupuutehindamise esimese astme vahendi kasutamist on lühidalt selgitatud peatükis D.5 ning 
üksikasjalikku teavet kokkupuute hindamise kohta saab peatükkidest R.14–R.18. 

Kokkupuutehindamise esimese astme vahendi sisenditena kasutatavad kategooriad käsitlevad 
järgmisi kasutusaspekte: 

  protsessikategooria või tehniline toiming (töötaja); vt kasutusala kirjeldaja PROC peatükis 
R.12; 

  kemikaali- (segu-) või tootekategooria (tarbija); vt kasutusala kirjeldajad PC ja AC peatükis 
R.12. 

 

Et hinnata keskkonnaga kokkupuudet esialgsete kokkupuutestsenaariumide korral, võib üldise 
töökäigu 4. ja 5. etapis kasutada jaotises D.3.2 (vt lisa D-3) kirjeldatud keskkonda eraldumise 
kategooriaid. Need väljendavad isoleerituse määra ja aine tehnilist liikumist protsessis, aine 
tootmismahtu, emissiooni ööpäevade arvu, emisiooniallikate hajutatust (punktreostusallikad või 
hajutatud emissioon) ning munitsipaalreoveepuhastuse olemasolu. Nimetatud mõjutegurite 
kombinatsiooni põhjal on määratletud keskkonda eraldumise kategooriad (vt lisa R.16-1). Need 
sisaldavad mõjutegurite etteantud väärtusi, mis viivad tegelike halvima juhu emisiooni hinnanguteni 
kohalikul või piirkondlikul tasandil. Igas keskkonda eraldumise kategoorias on vaike-
eraldumistegur, mis põhineb eeldusel, et riskijuhtimismeetmeid kasutusel ei ole (ohjamata 
emissioon)17. 

Lisa D-4 ja lisa D-5 seovad protsessi- ja tootekategooriad keskkonda eraldumise kategooriatega. 
Näiteks on iga tootekategooria seotud ühe või mitme keskkonda eraldumise kategooriaga, mida 

                                                 
17 Emissiooniteguri vaikeväärtus kajastab 20. sajandi lõpul kasutatavaid protsessi- ja tootetehnoloogiaid.  
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kasutatakse toodete jaoks. Iga tööstusprotsessikategooria on seotud ühe või mitme keskkonda 
eraldumise kategooriaga, mida kasutatakse kohalike tööstuslike emissiooniallikate jaoks18. 

NB! Eraldumistegurite vaikeväärtused, mida kasutatakse praeguses keskkonda eraldumise 
kategooriatel põhinevas lähenemises, võivad vajada täiendavat tööd eelduste täpsemaks 
dokumenteerimiseks. Keskkonda eraldumise kategooriad on ette nähtud kasutamiseks juhul, kui 
vastavates tööstussektorites ei ole veel välja töötatud emissiooni hindamise mudeleid, mis vastavate 
valdkondade kasutustingimusi realistlikult kajastaksid. Aja jooksul võidakse luua konkreetsed 
kindlat sektorit käsitlevad keskkonda eraldumise mudelid, mida saab üldiste keskkonda eraldumise 
kategooriate asemel kasutada. Keskkonda eraldumise kategooriad ei ole vaid esialgse 
kokkupuutestsenaariumi kokkupuute hindamise vahend, vaid pigem kokkupuutestsenaariumi 
koostamiseks teabe kogumise vorm ja lähtepunkt. Edasised juhised: vt jaotis D.5.5.1. 

Näide, kuidas kasutada keskkonda eraldumise kategooriat kokkupuutestsenaariumi väljatöötamise 
lähtepunktina, on esitatud lisas D-2. 

D.4.5 Riskide ohjamisega seotud kasutustingimused 

D.4.5.1 Jaotise eesmärk 

Riskide ohjamiseks sobilike kasutustingimuste määramine, sealhulgas nende tõhususe hindamine, 
on kokkupuutestsenaariumi koostamise osa. Paljudel juhtudel võivad juba kohaldatavad 
käitlemistingimused ja riskijuhtimise tavad riskide ohjamise tagada ning registreerija peab seda oma 
kemikaaliohutuse aruandes vaid näitama ning kohased riskijuhtimismeetmed ja vastavad 
käitlemistingimused laiendatud ohutuskaardil dokumenteerima. Mõnel juhul aga ei saa tootja 
tarneahelas parasjagu kohaldatavate tavade põhjal riskide ohjatust näidata. Sellisel juhul peab ta i) 
määrama ja soovitama täiendavaid või muid riskijuhtimismeetmeid või ii) määrama ja soovitama 
käitlemistingimustes muudatusi või iii) nimetama teatud kasutusalad mittesoovitatavateks. Teise 
võimalusena võiks tootja/importija ebamäärasuse vähendamiseks täiustada kokkupuutehinnangut 
või ohu iseloomustust ja sellega ühtlasi vähendada riski iseloomustuses nõutavat konservatiivsus-
taset. 

Käesoleva jaotise eesmärk on anda juhiseid, 

 kuidas kaasata riskijuhtimismeetmed kokkupuutestsenaariumi koostamisse ning kuidas kanda 
riskijuhtimismeetmed üle kokkupuute kvantitatiivsesse hindamisse; 

 kuidas väljendada riskijuhtimismeetmeid süsteemselt ja läbipaistvalt ning kasutada 
riskijuhtimismeetmete kataloogist saadud teavet. 

 

D.4.5.2 Käitlemistingimused ja riskijuhtimine 

Nii riskijuhtimismeetmed kui ka käitlemistingimused mõjutavad kokkupuudet. Käitlemis-
tingimustes tehtud muudatused võivad parandada riski ohjamist (sarnaselt riskijuhtimismeetmetele) 
või vastupidiselt, tekitada vajaduse täiendavate riskijuhtimismeetmete järele. Tootjad/importijad 
peaksid seetõttu käsitama riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi alati tihedas omavahelises 
seoses. 

Käesoleva juhendi mõistmiseks on oluline teada, et nii käitlemistingimused kui ka 
riskijuhtimismeetmed käsitlevad osaliselt kattuvat tegevuste kogumit, vahendite kasutamist, 

                                                 
18 NB! Lisad D-4 ja D-5 ei ole peatüki R12 uue versiooniga kooskõlla viidud: kasutage kirjeldussüsteemi 
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parameetrite seisukorda või konkreetset aine emissiooni, kuid erinevad eesmärgi poolest: kui 
kokkupuutele avalduv mõju on vaid käitlemistingimuste muutmise kõrvalmõju, siis 
riskijuhtimismeetmete eesmärk on kokkupuudet ennetada, vähendada või piirata. 

Tähtis on hinnata ja edastada teavet selle kohta, kuidas kasutustingimused (käitlemistingimuste ja 
riskijuhtimismeetmete kombinatsioon) mõjutavad kokkupuudet kvantitatiivselt. Seega tuleb 
kokkupuudet vähendavat mõju väljendada kvantitatiivselt (nii palju kui võimalik), lisades selle 
kemikaaliohutuse hindamisel kokkupuute hindamisse. Mõju andmed võivad näidata kas mingi 
riskijuhtimismeetme absoluutset tõhusust või juba olemas olevate riskijuhtimismeetmete tõhususe 
suhtelist muutust. 

Ühe keskkonnaosa või inimrühma kokkupuudet vähendavad riskijuhtimismeetmed võivad 
suurendada teiste osade või rühmade kokkupuudet (nt väljatõmbeventilatsioon töökohal ilma 
emissiooni keskkonda asjakohase ohjamiseta). Käitlemistingimused võivad eri keskkonnaosi või 
inimrühmi mõjutada erinevalt (nt kriitilised kogused kasutuskorra või tegevuse kohta seoses 
töökoha ja keskkonnaga). Lisaks võib kokkupuute vähendamine aine ühel elutsükli etapil 
suurendada kokkupuudet teisel elutsükli etapil (nt veesisaldusega jääkide kõrvaldamine jäätmetena 
nende kanalisatsioonisüsteemi laskmise asemel). Niisugused omavahelised seosed peavad 
põhinema üldistel massitasakaalu põhimõtetel. 

D.4.5.3 Riskide ohjamismeetmete tüübid ja hierarhia 

REACH-määruse kohaselt tuleb hinnata kokkupuudet ja iseloomustada riski üksikaine kaupa selle 
kindlaksmääratud kasutusaladel. Teisi samaaegseid riski mõjutavaid tegureid (nt teised ained, 
mittekeemilised tegurid) ei pea REACH-määruse järgi tehtavas kemikaaliohutuse hindamises 
tingimata arvesse võtma. Seega kemikaaliohutuse hindamisega kindlaks määratud 
riskijuhtimismeetmed enamasti täiendavad teiste õigusaktide alusel nõutavat riskijuhtimist, nagu 
Euroopa Liidu keemiliste mõjurite direktiiv (CAD) ja saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
direktiiv (IPPC-direktiiv). Muudes raamistikes kogutud ja analüüsitud teave on üheks REACH-
määruse alusel kokkupuutestsenaariumide jaoks riskijuhtimismeetmete ja käsitlemistingimuste 
koostamise allikaks: nt juhendid, mille on välja töötanud Euroopa Liidu ametid Bilbaos (CAD) ja 
Sevillas (IPPC-direktiiv) või riiklikud asutused (nt Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse 
ameti tervisele ohtlike ainete ohjamispõhimõtted (HSE COSHH Essentials) ning Saksamaa riikliku 
tööohutuse ja töötervishoiu instituudi tehnilised juhendid ohtlike ainete kohta (BAuA TRG)). 

Kemikaaliohutuse hindamine võib näiteks viia järeldusteni, et teatud turul või tööstussektoris 
kehtestatud riskijuhtimistavad on teatavast ainest tuleneva riski ohjamiseks ebapiisavad. Sellisel 
juhul soovitab aine tootja või importija täiendavad või muud riskijuhtimismeetmed. Ja vastupidiselt, 
ka allkasutaja võib tuvastada talle edastatud riskijuhtimismeetmete ebakohasuse ja sellest 
tarneahelas ülalpool tegutsejatele teatada. 

Üksikaine hindamisel REACH-määruse kohaselt võidakse koostada juba kasutuselolevatest 
riskijuhtimistavadest vähem nõudlike käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kogum. Selle 
põhjal aga ei saa teha järeldust, et juba kasutuselolev hea tava on liialt kaitsev või ebavajalik. Et 
REACHi alusel hinnatakse peamiselt üksikaine kemikaaliohutust, ei sobi see meetod kõigi nende 
meetmete kindlaksmääramiseks, millega kaitsta töökohal või kodus inimtervist või ökosüsteemi. 

Töötades välja ainete kokkupuutestsenaariume, on tootjal/importijal vaja arvesse võtta suurt hulka 
meetmeid, mis võivad olla inimtervise ja keskkonnaga seotud riskide ohjamiseks olemas. Euroopa 
Liidu õigusaktides kehtib põhimõte, et riski ennetamine allika juures kaalub üles lõpptarbimise 
emissiooni vähendamise, isikukaitsemeetmed töökohal ja tarbijate või töötajate käitumismeetmed. 
Riskide ohjamise tõhusa mooduse määratlemiseks ja allkasutajate aitamiseks teiste õigusaktide 
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põhimõtete järgimisel peaks tootja/importija arvestama riskide ohjamise meetmeid kogu tarneahela 
ulatuses üldise hierarhia järjekorras, nt: 

 Milliseid aine kasutusalasid tuleks vältida? Need kasutusalad tuleks ohutuskaardil nimetada 
selge sõnaga mittesoovitatavateks või jätta kokkupuutestsenaariumist välja. See meede võib 
soodustada asenduspõhimõtte rakendamist, nagu on näiteks sätestatud Euroopa Liidu 
õigusaktides tervise ja ohutuse kohta töökohal. 

 Kuidas saab vähendada segus või tootes sisalduva ainega kokkupuudet kemikaali tasandil? Selle 
meetmed võivad hõlmata kemikaali füüsikalise oleku muutmist (nt väike tolmavus) ja/või 
tootemaatriksi migratsioonimäärade piiramist ja/või segus sisalduva aine kontsentratsiooni 
vähendamist ja/või kasutuskorra või toimingu käigus kasutatava ainekoguse vähendamist. Ka 
pakendi kujundus kuulub seda tüüpi meetmete hulka. 

 Kas kokkupuudet saab ennetada või vähendada protsesside parema ohjamise kaudu? 

 Kas kokkupuudet saab vähendada või piirata ainega töötamise aja ja/või sageduse piiramisega? 

 Kas emissiooni saab vähendada protsessi kaasatud meetmetega, nt minimeerides värvainete, 
pinnakatete või tindi kadu nende kasutusprotsessis? 

 Kas kokkupuudet töökeskkonnas saab vähendada või ohjata kohtväljatõmbe-ventilatsiooni abil? 

 Kas emissiooni saab vähendada, rakendades eriotstarbelisi või üldisi emissioone õhku ja vette 
vähendamise meetodeid? 

 Mis isikukaitsevahendid on millistes olukordades vajalikud? 

Kokkupuutestsenaariumi meetmete valimisel peaks tootja/importija arvestama seda, kas meetmed 
on eeldatava kokkupuutetaseme, ainest tuleneva ohu ja allkasutajate riskijuhtimisvõime juures 
realistlikud ja sellega proportsioonis. 

D.4.6 Tootja/importija teabeallikad seoses riskijuhtimisega 

Kui ainet kasutatakse keemiatööstuses (ainete või segude tootmine), võib eeldada, et tootjatel on 
piisavalt ettevõttesisest teavet riskide ohjamiseks vajalike riskijuhtimismeetmete koostamiseks ning 
nende meetmete tõhususe kohta oletuste tegemiseks. Otse lõppkasutussegusid või spetsiaalseid 
lisaaineid lõppkasutussegude jaoks tarnivatel tootjatel/importijatel on eeldatavasti samuti piisavalt 
ettevõttesisest teavet kasutustingimuste kohta tarneahelas allpool. Sellega võrreldes võib aineid 
eraldi või segus formulaatoritele või levitajatele müüvatel tootjatel/importijatel olla vähem 
ettevõttesisest teavet. 

Kui on vaja hinnata aine elutsükli etappe või turge tarneahelas allpool, peaks tootja kasutama 
kättesaadavat teavet kohaldatava riskijuhtimistava ja riskijuhtimise tõenäolise tõhususe kohta selle 
kasutusala kasutustingimuste korral. See on eriti tähtis, kui riskide ohjamiseks nõutakse tehnilisi 
lahendusi (nt kohtväljatõmbe-ventilatsioon). Kui selline teave ei ole vahetult kättesaadav, peab 
tootja/importija ohutuse hindamise lõpule viimiseks tegema uuringuid. 

Registreerija kasutab kokkupuutestsenaariumit koostades riskijuhtimismeetmete kohta ilmselt eri 
laadi ja eri allikatest pärinevat teavet, sealhulgas: 
 Algul võidakse tüüpilised riskijuhtimismeetmed kindlaks määrata ja rühmitada 

ettevõttesisese teabe, sealhulgas klientidele jagatud ohutuskaartide teabe põhjal 
(ohutuskaardi 7., 8. ja 13. jaotis). 

36 
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 Ekspertide19 väljatöötatud ja tõendatud tõhususega (dokumentatsioon on kättesaadav) teatud 
sektorites või teatud tooterühmade jaoks kohased riskijuhtimismeetmete paketid. Vastavat 
teavet võib olla allkasutajate organisatsioonidel ning töökeskkonna ohutuse ja hügieeni 
küsimustega tegelevatel instituutidel või riiklikel asutustel ja ka tööandja vastutuskindlustuse 
seltsidel. Niisuguseid nn pakette dokumenteeritakse tihti vastavate ametiasutuste, sektorite 
organisatsioonide või töötajate kindlustusorganisatsioonide tehniliste juhenditena. Taoliste 
pakettide näiteid sisaldav kogumik on saadaval riskijuhtimismeetmete kataloogis (vt jaotis 
R.13.4). 

 Kompleksseid saastuse vältimise ja kontrolli meetmeid mitmete tööstussektorite jaoks 
sisaldavad Euroopa Liidu dokumendid ja parimad võimalikud tehnikad (BAT). 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) emissioonistsenaariume käsitlevad 
dokumendid (vt lisa R.16.2), mis sisaldavad teavet erinevates toodetes ja protsessides 
kasutatavatest ainetest lähtuva emisiooni mõjutegurite kohta. 

 Teadusväljaanded teatud riskijuhtimismeetmete tõhususe kohta kindlates tööstussektorites 
või protsessides. 

D.4.6.1 Riskijuhtimismeetmete tõhusus 

Kokkupuute vähenemise hindamiseks on vaja riskijuhtimismeetmete leevendava mõju kohta teavet. 
Seetõttu tuleb meetme tõhusust väljendada selliselt, et seda saaks kokkupuute kvantitatiivsel 
hindamisel kasutada. Et riskijuhtimismeetmete tõhusus ei ole tihti mingi kindel väärtus, vaid sõltub 
erinevatest teguritest, vajavad oletused meetmete tõhususe kohta tavaliselt dokumenteeritud 
tõendeid. Empiirilised andmed võivad sageli olla olemas ettevõtte tasandil, kuid ei ole alati hästi 
dokumenteeritud kujul üldsusele kättesaadavad. Lisateave: vt jaotis R.13.3. 

Üldiselt saab tõhusust väljendada kolmel viisil: 

 tegurina, mille võrra kokkupuude tõenäoliselt väheneb, kui meede vastava olukorra korral 
lisatakse (nt kohtväljatõmbe-ventilatsioon sõltuvalt tööstuse tüübist; reovee kohapealne 
puhastamine); 

 kokkupuutetasemena, mida kindlaksmääratud käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete 
kogumi korral tõenäoliselt ei ületata (vt ohjamisjuhiste lehed COSHH Essentials või Saksamaa 
TRGS-eeskirjade põhjal koostatud VSK-kriteeriumid20); 

 kokkupuute ennetusena meetme enda tehnilise kirjelduse põhjal (nt sobivat tüüpi kaitsekindad, 
suletud süsteem) (tõhususe kvalitatiivne kirjeldus). 

 
Jaotises R.13.4.3.6 on üksikasjalikumalt selgitatud, kuidas riskijuhtimismeetmete tõhusust (või 
kasulikkust) riskijuhtimismeetmete kataloogi kontekstis mõistetakse (vt jaotis D.4.6.2). Nimetatud 
kataloogis määratletakse tõhusust järgmiselt: 

 Riskijuhtimismeetme tõhusust määratletakse üldiselt kui kokkupuute kontsentratsiooni või 
emissiooni (eraldumise) vähenemise protsenti vastava riskijuhtimismeetme võtmisel. Vahel 
võib aga kohasemaks osutajaks olla kokkupuute absoluutväärtus. 

 Praktikas on iga riskijuhtimismeetme tõhusus varieeruv, mistõttu seda ei saa kirjeldada ühe 
väärtusena. Riskijuhtimismeetmete kataloogis olev teave meetme tõhususe kohta on määratud 
kahe kirjeldajana: tüüpiline vaikeväärtus (50. protsentiili hinnang) ja suurim saavutatav 
väärtus (parim tava). 

 
                                                 
19 Asjakohast teavet võib saada näiteks riskihindamisest töökohal keemiliste mõjurite direktiivi kohaselt või lubade 
taotlusest saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi alusel.  

20 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Gefährdungsbeurteilung (TRGS 420) 
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Kui tootja/importija eeldab meetme teatud tõhusust, tuleb selle oletuse allikas kemikaaliohutuse 
aruandesse kirja panna. Tootja/importija ülesanne on kindlustada, et see oletus on võetud 
usaldusväärsest allikast ning kehtib kasutusala kasutustingimuste (nt tegevustava ja seadmete 
käitamise) korral. Nendeks allikateks võivad olla teadusväljaanded või laialdaselt tunnustatud 
kokkupuutehindamise vahendites vaike-eeldused. Riskijuhtimismeetmete kataloogis olevatest 
meetmetest mõnede korral on olemas viide nende tõhususele. Kataloogis on vastava allika link, nii 
et tootja/importija saab teabe usaldusväärsust hinnata. Kui tootja/importija ei saa riski ohjatust ilma 
täiendavate riskijuhtimismeetmeteta näidata ning tehniliselt sobiva riskijuhtimismeetme tõhusust ei 
saa usaldusväärsest kirjandusest teada, on tootjal/importijal soovitatav küsida nõu oma klientidelt 
(kellel võib olla andmeid, nt mõõtmistest) või teha ise mõõtmised. 

Tavaliselt registreerija eeldab meetme kindlat, realistlikku tõhusust ja edastab selle nõudena 
allkasutajale. Allkasutaja ülesandeks on hinnata, kas seda meedet, nt teatud tasemel tõhususega 
kohtväljatõmbe-ventilatsiooni, kohaldatakse praktikas tootja/importija soovituse kohaselt. Kui see 
nii ei ole, teatab ta sellest tootjale/importijale või hindab kemikaaliohutust ise. 

Tootja/importija võib ka kindlaks teha allkasutaja protsesse, milles teatud ohuprofiiliga aineid (nt 
sissehingamisel sensibiliseerivalt toimivad ained pihustamisel) ei tohiks kasutada. Täiendavad 
riskijuhtimismeetmed (nt kohtväljatõmbe-ventilatsioon), vaatamata nende näilisele tõhususele, ei 
pruugi sellisel juhul olla õige strateegia. Sellistel juhtudel võib tootja/importija soovitada kasutada 
ainet suletud süsteemis või nimetada kasutusala täiesti mittesoovitatavaks (100% tõhusus). 

D.4.6.2 Riskijuhtimismeetmete kataloog 

Et hõlbustada tõhusat ja täpset suhtlust tarneahelas kogu Euroopa turul, on tootjatel/importijatel ja 
allkasutajatel soovitatav riskijuhtimismeetmete liigendamisel ning kirjeldamisel kasutada 
standarditud süsteemi. On loodud riskijuhtimismeetmete kataloog, mis sisaldab esimest liigendatud 
kogumit olemasolevatest riskijuhtimismeetmetest erinevate sihtrühmade ja kokkupuuteviiside jaoks. 
Sealhulgas on tootega seotud, tehnilised, teabe- ja organisatoorsed meetmed. Üksikasjad selle kohta 
on jaotises R.13.4. 

Riskijuhtimismeetmete kataloog on ette nähtud REACHi raames ajakohastatava vahendina 
Euroopas mitmesugustest allikatest pärit riskijuhtimisnõuannete jagamiseks. Need võivad 
puudutada sektoreid, tooterühmi, protsesse või üksikuid horisontaalseid meetmeid, nagu 
isikukaitsevahendid. Kataloog on olemas Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (CEFIC) REACHi 
teemalisel leheküljel21. Selle kataloogi sisu, sealhulgas teatud riskijuhtimismeetmete tõhususe 
teave, ei olnud käesoleva juhendi koostamise ajal kinnitatud. Selle tõttu ei saa kemikaaliohutuse 
aruandes viidata kataloogi teabele kui riskijuhtimismeetmete sobivuse teaduslikule tõestusele teatud 
kokkupuutestsenaariumi korral. 

Kui näiteks sektororganisatsioon on välja töötanud teatud tooterühmade riskijuhtimismeetmete 
juhendi, saab kataloogi lisada viite, mille järgi ainete registreerijad saavad sellele juurdepääsu. 
Kataloogi kaudu on võimalik leida ka ohjamisjuhiste lehti teatud standardprotsesside kohta, mis 
sisalduvad näiteks Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti tervisele ohtlike ainete 
ohjamispõhimõtetes (COSHH Essentials) või Saksamaa vastavate ametiasutuste välja antud nn 
VSK-kriteeriumides22. 

Riskijuhtimismeetmete kataloogist saadud teave on registreerijale või allkasutajale abiks 
riskijuhtimismeetmete edastamisel või teatud toodete, protsesside või valdkondade jaoks sobivate 
riskijuhtimismeetmete kindlaksmääramisel. 
                                                 
21 http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Libraries/   
22 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Gefährdungsbeurteilung (TRGS 420) 

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Libraries/
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Kataloog on ette nähtud ka vahendina riskijuhtimismeetme kohta põhiteabe edastamiseks 
standardses sõnastuses. 

Samuti on see lähtepunktiks mingi riskijuhtimismeetme tõhususe kohta põhjendatud oletuste 
tegemisel. Kohased oletused väljapakutud meetmete mõju kohta peab aga siiski tegema 
tootja/importija, ning allkasutaja peab hindama nende oletuste paikapidavust praktikas. Seega on 
kirjeldatud kataloog infoallikaks, mille abil saab leida taustteavet riskijuhtimismeetme oletusliku 
tõhususe kohta, kuid see ei ole ekspertsüsteem. 

D.4.6.2.1 Kataloogi ülesehitus 

Riskijuhtimismeetmete kataloogis eristatakse 31 tüüpi riskijuhtimismeetmeid ja ohutusjuhiseid. 

Tabel D.4-2 Kataloogi riskijuhtimismeetmete ja ohutusjuhiste ülevaade  

Toote ja ainega seotud meetmed:  18 Kohtväljatõmbe-ventilatsioon – tõmbekapid 

1 Ohtliku või mitteohtliku koostisosa kontsentratsiooni piiramine 19 
Kohtväljatõmbe-ventilatsioon – kohandatud 
rakendused 

2 Füüsikalise oleku muutmine (nt pulber  pellet) Üldine kontsentratsiooni vähendav ventilatsioon: 

3 Kasutajasõbralik pakendamine (mis vähendab aine käitlemist) 20 Kontsentratsiooni vähendav ventilatsioon 

4 Teave / juhend / käsiraamat muu kui märgistus ja ohutuskaart Organisatoorsed meetmed: 

Turustamise ja kasutusega seotud meetmed 21 Juhtimissüsteemid 

5 Turustamine ja kasutus – Üldine 22 Tegevustava 

6 Tooteohutus / nõuanded 23 Pädevus ja koolitus 

Protsessi / ohjamise muutused 24 Juhendamine 

7 Protsessi ohjamine / muutused 25 Seire 

8 Automatiseerimine 26 Tervise järelevaatus 

9 Masina käitaja kaitstus Hea hügieenitava ja majapidamine: 

10 Tööseadmete puhastamine 27 Hea hügieenitava ja majapidamine 

11 Mahavoolamise tõkestamine Isikukaitsevahendid: 

12 Emissiooni õhku vähendamine ja puhastamine 28 Kehakaitsevahendid 

13 Reovee vähendamine ja puhastamine 29 Kätekaitsevahendid 

14 Jäätmete vähendamine, jäätmete kõrvaldamine 30 Hingamisteede kaitsevahendid 

Ventilatsioonisüsteemid: 31 Näo- / silmade kaitsevahendid 

15 Kohtväljatõmbe-ventilatsioon – (pool)avatud  

16 Laminaarvool-tõmbekapid ja -töölauad   

17 Kohtväljatõmbe-ventilatsioon – ventilaatoriga tõmbekapid     

 

Kataloogis on vajaliku teabe leidmiseks erinevad kanded: 

 Tabelis D.4-2 on esitatud 31 pealkirja all loetletud meetmed. 
 Riskijuhtimispaketid, mida saab otsida kemikaalikategooria ja kasutusala valdkonna 

kombinatsioonina. 
 Klientide, töötajate ja keskkonna kaupa rühmitatud viitedokumentide loetelu. 

D.4.6.2.2 Kuidas kataloogiga töötada? 

Tootja/importija saab kataloogist abi otsida üldise töökäigu (vt jaotis D.3.2) järgmistes etappides. 

 Kaardistamisel kindlaks määratud kasutusaladega seotud tingimuste kohta ettevõttesisest teavet 
kogudes saab tootja/importija tutvuda vastava sektori organisatsioonide või ametiasutuste 
väljatöötatud sektori- või tootepõhiste riskijuhtimismeetmete juhistega (üldise töökäigu 2. 
etapp). 

 39 
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 Esialgset kokkupuutestsenaariumi koostades võib tootja/importija asendada vaikeoletused aine 
eraldumise ja kokkupuute kohta kättesaadava teabega riskijuhtimise ning selle tõhususe kohta 
(vt üldise töökäigu 4. etapp). 

 Esialgset kokkupuutestsenaariumi lõpule viies (üldise töökäigu 5. etapp) on tootjal/importijal 
hea riskijuhtimismeetmeid ja vastavaid käitlemistingimusi kirjeldades kasutada juba 
olemasolevat standardset sõnastust. 

 Allkasutajatelt saadud teabe lisamisel kokkupuutestsenaariumisse ja edasisel kordamisel võib 
tootja/importija tahta i) väljendada täiendavaid või täiustatud riskijuhtimismeetmeid 
standardses sõnastuses ning ii) teha kindlaks nende meetmete tegelikku tõhusust. Mõlemal 
juhul saab tootja/importija kataloogist abi otsida (üldise töökäigu 8. etapp). 

 Lõplikku terviklikku kokkupuutestsenaariumi koostades (jaotises D.3.2 esitatud üldise töökäigu 
12./13. etapp) peaks tootja/importija allkasutajatele edastatavate riskijuhtimismeetmete 
põhisisu sõnastama kataloogis olevas standardses sõnastuses. 

 
Jaotises R.13.4 on täpsemad juhised, kuidas riskijuhtimismeetmete kataloogiga töötada. Exceli 
arvutustabeliga töötamise kohta on tehnilised nõuanded kataloogis endas. 

D.4.6.3 Riskijuhtimismeetmete valimise ja kordamise töökäik 

Sobivate riskijuhtimismeetmete kindlaksmääramise või täiustamise töökäik on jaotises D.3.2. 
kirjeldatud üldise töökäigu lahutamatu osa. Tegevused seoses riskijuhtimismeetmete ja vastavate 
käitlemistingimustega on nimetatud alljärgnevas tabelis. Vasakpoolses tulbas on viited jaotises 
D.3.2 esitatud üldisele töökäigule. 

Tabel D.4-3 Riskijuhtimismeetmete valimise ja kordamise töökäik  
Viide 
nr 

Töökäik Väljund 

2 Alustuseks koguge riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste 
kohta ettevõttesisest teavet, mis peaks hõlmama i) nt direktiividega 
98/24/EÜ (töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega 
seotud ohtude eest tööl) ja 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) 
sätestatud meetmeid ja ii) direktiivi 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta raames BREF-dokumentides ettenähtud 
meetmeid ning iii) tarbijaga seotud meetmeid. Koostage nõuanded 
mittesoovitatavate kasutusalade kohta (nimetatakse praeguse 
ohutuskaardi 16. jaotises) 
Hinnake, kas need riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused hõlmavad 
kõiki tootjale/importijale teadaolevaid kasutusalasid aine elutsükli jooksul. 
Märkige ära kasutusalad, mille korral ettevõttesisene teave 
riskijuhtimismeetmete / käitlemistingimuste kohta puudub või olemasolev 
teave ei ole piisavalt üksikasjalik. 
Otsige riskijuhtimismeetmete kataloogist soovituslikke 
riskijuhtimismeetmete pakette teatud tootetüüpide, kasutusala 
valdkondade või tehniliste protsesside jaoks. 
NB! Lõppkasutussegusid otse tarnivatel tootjatel/importijatel on 
ettevõttesisest teavet eeldatavasti märkimisväärses koguses, samas kui 
aineid eraldi või segus valmistajatele või levitajatele müüvatel 
tootjatel/importijatel võib sellist teavet vähem olla. 
Kui tootja/importija teab, et ettevõttesisest teavet napib ning ka 
riskijuhtimismeetmete kataloogis ei leidu selle kasutusala kohta sobivat 
teavet, otsustab ta, kas, millal ja kuidas hakata suhtlema turgu esindavate 
klientide või nende ühendustega. 

andmeloend aine- või 
kasutusalapõhiste 
riskijuhtimismeetmete 
ettevõttesisese teabe 
olemasolu kohta  

4 Hinnake esialgses kokkupuutestsenaariumis kvantitatiivselt 
riskijuhtimismeetmete tõhusust. Koostage esimese astme 
kokkupuutehindamiseks vajalik teave, sealhulgas riskijuhtimismeetmetega 
seotud teave (nt aine piiratud kontsentratsioon; piiratud kogus toimingu, 
kasutuskorra või tegevuskoha kohta; piiratud kasutusala/kokkupuuteaeg; 
reoveepuhastus; kohtväljatõmbe-ventilatsioon) ja alustage esialgset 

Sisendi parameetrite 
väärtused, et alustada 
esimese astme 
kokkupuutehindamist. 
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Viide 
nr 

Töökäik Väljund 

kokkupuutehindamist. 
NB! Kui piisava kvaliteediga mõõdetud kokkupuuteandmed on olemas ja 
põhilised riskijuhtimismeetmed / käitlemistingimused teada, saab selle 
põhjal tihti koostada täpsema hinnangu riskijuhtimismeetmete tõhususe 
kohta kohalikul tasandil. 

5+6 Kirjeldage põhjalikult käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid. Kui 
tundub, et riskide ohjatust saab 2. või 4. etapi teabe põhjal näidata, 
koostage eelmisest etapist võetud kvantitatiivse teabe põhjal esialgne 
kokkupuutestsenaarium. Järgige jaotises D.4.5.3 kirjeldatud eesmärke ja 
meetmete hierarhiat. 
Mõelge, kes peaks riskijuhtimismeetmete / käitlemistingimuste teabest aru 
saama. Mõelge ka seda, kas vahetult järgnev allkasutaja (klient) peaks a) 
edastama saadud nõuanded tarneahela järgmistele astmetele või b) 
lisama nõuanded segu ohutuskaardile või c) kasutama nõuandeid enda 
tööprotsessides. 
Otsustage, mis tüüpi standardset sõnastust kasutada kvantitatiivsele 
teabele lisatavas kirjelduses. Tootja/importija peab tutvuma 
lõppkasutussektori tehnilise sõnavaraga või leppima vahetult järgnevate 
allkasutajatega kokku variandis b), et parim on, kui riskijuhtimismeetmed 
kirjeldab ja sõnastab kohaselt vahetult järgnev allkasutaja. 
Lisage jutustavas vormis asjakohane kirjeldus protsesside, 
riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kohta. Kasutage 
riskijuhtimismeetmete kataloogist või muudest sobivatest REACH-
määruse nõuetega kohandatud (nt konkreetset valdkonda puudutavatest) 
kataloogidest võetud standardset sõnastust. Pange lühipealkiri. Saatke 
klientidele tagasiside saamiseks. 

Kõiki kindlaksmääratud 
kasutusalasid hõlmavad ning 
standardsel sõnastusel 
põhinevad 
riskijuhtimismeetmed ja 
käitlemistingimused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6–9 Korrake riskijuhtimismeetmeid / käitlemistingimusi. Klientidelt saadud 
tagasiside alusel korrake riskijuhtimismeetmeid. See võib põhineda 
ümbersõnastusel, sisendparameetrite täiustamisel turgu esindavatelt 
klientidelt saadud teabe põhjal või eelistatud esimese astme vahendi(te) 
kaudu otse kättesaadavate riskijuhtimismeetmete / käitlemistingimuste 
rakendamisel. Kui see ei ole võimalik, kasutage kataloogi, et tuua sisse 
täiendavaid riskijuhtimismeetmeid, mida saab ümber kujundada esimese 
astme vahendi(te) kordusteks (vt tabelid R.13-1 kuni R.13-3 või minge 10. 
etapi juurde). 

Täiustatud 
kokkupuutestsenaarium 
Järeldus, kas esimese astme 
põhjal saab riskide ohjatust 
näidata 
 

10 Minge esimese astme hindamise juurest edasi. Kui tootja/importija ei 
saa 1. kuni 8. etapi põhjal näidata, kuidas saab riske kõigi 
kindlaksmääratud kasutusalade korral ohjata, saab ta minna teise astme 
mudeli juurde või kasutada esinduslikke mõõdetud kokkupuuteandmeid (vt 
lisa peatükkidest R.14–R.16). 

Täiustatud 
kokkupuutestsenaarium 
 

12/13 Liitke kohased riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused 
kokkupuutestsenaariumisse nagu asjakohane. Arvestage allkasutajate 
soovi saada üks komplekt riskijuhtimismeetmeid / käitlemistingimusi, mille 
abil saab riske ettevõtte tasandil terviklikult juhtida.  

Lõplikud 
kokkupuutestsenaariumid 

D.5 KOKKUPUUTE HINDAMINE 

D.5.1 Jaotise eesmärk 

Kui esialgne kokkupuutestsenaarium on välja töötatud, tuleb katsetada, kas kogutud teave on piisav 
selle näitamiseks, et tootmisest ja (kõigist) kindlaksmääratud kasutusala(de)st tulenevad riskid on 
ohjatud. Tihti on see korduv protsess, kus igal kordamisel võrreldakse järk-järgult parandatud 
kokkupuutehinnanguid tuletatud mittetoimiva taseme või vähima toimet avaldava sisaldusega 
(DNELid, PNECid või DMELid). Selleks tuleb kõigi kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
kindlaksmääratud kasutusalade jaoks koostada kokkupuutehinnangud. 

Kokkupuute hindamise protsess kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisel koosneb kahest etapist: 
esimeses (nimetatakse ka esimeseks astmeks) hinnatakse ’põhjendatud halvima juhu’ kokkupuude 
esialgses kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud kasutustingimuste korral. Sellise hinnangu saab 
kasutades tegelikke mõõtmisi või standardseid kokkupuutemudeleid ja võimalusel teatud protsessi- 
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või kemikaalikategooriate jaoks ette antud kasutustingimusi. Kui esimese astme hindamisega ei saa 
esialgse kokkupuutestsenaariumi jaoks riskide ohjamist näidata, võib olla vajalik järgmine etapp 
(mida vahel nimetatakse teiseks astmeks). Teine etapp keskendub tüüpilistele täpselt määratletud 
kokkupuudetele, mille korral on olemas asjakohane teave vastavate parameetrite määramatusel ja 
varieeritavusel põhinevate usalduspiiride kohta. 

Käesolevas jaotises selgitatakse, kuidas kättesaadavaid andmeid ja hindamismudeleid esimese 
astme tasandil kasutada, et tuletada kokkupuutestsenaariumi tarvis (pool)kvantitatiivne aine 
eraldumise ja kokkupuute hinnang. Teise astme hindamisega seotud kaalutluste kohta on 
üksikasjad, sealhulgas kokkupuute hindamise meetodid ja algoritmid, esitatud peatükkides R.14 
kuni R.18. 

D.5.2 Mõõdetud kokkupuuteandmed 

Ideaalsel juhul peaks kokkupuute hindamine toimuma tegelike mõõtmiste põhjal seoses aine 
kasutusalaga igas stsenaariumis. Kuid alati ei ole see võimalik. Seega on tihti vaja kas kombineerida 
tegelikud ja modelleeritud kokkupuutehinnangud või loota vaid modelleeritud hinnangutele. Vahel 
on võimalik ka hinnata kokkupuudet teise aine mõõteandmete põhjal, millel on sarnased füüsikalis-
keemilised parameetrid või sarnased omadused seoses keskkonnas säilimisega. 

Kui andmed on piisavalt kvaliteetsed ja nende toetuseks on piisavalt teavet, mistõttu neid saab 
pidada mis tahes kokkupuutestsenaariumi korral tüüpilisteks näideteks, kajastavad pigem need 
kasutusala reaalsust kui modelleeritud tulemus. Kokkupuute mõõtmise andmete kasutamisel 
kokkupuutestsenaariumi koostamisel tuleb arvestada mitme järgmise kaalutlusega (mida 
kirjeldatakse täpsemalt mujal23): 

 Kas andmed sobivad kõnealuse stsenaariumi jaoks, st kas mõõtmise ajal võetud 
riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kohta on piisavalt teavet? 

 Kas andmete kinnituseks on piisavalt taustateavet, mis võimaldab määratleda nende 
asjakohasust käesoleva stsenaariumi korral? 

 Kas andmete kogumisel kasutatud proovivõtu- ja analüütilised meetodid annavad vajaliku 
tundlikkuse? 

 Kas hinnatava kokkupuutestsenaariumi andmepunktidest on piisav arv esinduslikud? 
 Kas osakeste mõõtmisel on arvesse võetud taustakontsentratsiooni? 
 
Keskkonnakontsentratsioonidega seotud mõõteandmete korral tuleb arvestada ka järgmisega: 

 Kas andmed on õigesti kohandatud asjakohasele ruumilisele skaalale (kohalikule või 
piirkondlikule), võttes arvesse kokkupuuteallikaid ja aine säilimist keskkonnas? 

 Kas looduses esinevate ainete korral on arvesse võetud taustkontsentratsioone? 
 
Oluline on ka tunnistada seda, et kättesaadavatel kokkupuuteandmetel on oma roll peale 
kokkupuutestsenaariumi koostamise ka soovituslike riskijuhtimismeetmete tõhususe hindamisel: 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatakse neid riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi, millest 
piisab ainega kokkupuute ohjamiseks töökohal alla tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL). Seega 
on töökohal ainega kokkupuute seire väärtuslik vahend, mille abil allkasutajad saavad otsustada 
tarneahelast ülevalt poolt kokkupuute ohjamise kohta saadud nõuannete terviklikkuse ja 
paikapidavuse üle. Sama kehtib ka reovee või heitõhu kaudu keskkonda sattunud ning tarbijatega 
siseruumides kokkupuutes olevate ainete mõõdetud emissiooniandmete kohta. 

                                                 
23 Principles Of Data Quality In Chemical Exposure Assessment (andmekvaliteedi põhimõtted kemikaalidega kokkupuute hindamisel), IPCS, 2008 
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D.5.3 Töökeskkonnas kokkupuute hindamine 

Töökohal toimub kokkupuude kemikaalidega kolmel viisil: sissehingamisel, sattumisel nahale ja 
suu kaudu. Nimetatud viisidel toimuva kokkupuute määramisel saab kasutada kas mõõteandmeid 
ja/või prognoosil põhinevaid hindamismudeleid. Kui mõõteandmed on kättesaadavad, siis tuleb 
neid eelistada mudelitest tuletatud kokkupuutehinnangutele. Andmed sissehingamise teel toimuva 
kokkupuute kohta võivad sageli olla kättesaadavad, samas kui naha- või suukaudse kokkupuute 
andmeid leidub harvem. Sel põhjusel on vaja stsenaariumi jaoks välja töötada kättesaadavate 
andmete (tegelikud ja modelleeritud hinnangud) kombinatsioonidel põhinevad kõik võimalikud 
kokkupuutehinnangud. Selle jaoks võivad kõik või mõned tabelis D.2-1 kirjeldatud mõjutegurid 
olla kokkupuutehindamise mudelite jaoks vajalikud sisendid. 
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D.5.3.1 Mõõteandmed 

Andmed kokkupuute kohta töökohal on kokkupuute hindamisel keskse tähtsusega. Selle kohta, 
kuidas töötada välja kokkupuuteseire strateegiad ja rakendada neid soovituslike riskijuhtimise 
nõuannete24 tõhususe hindamisel, on koostatud palju juhiseid. Üldiselt ei nõua 
kokkupuutestsenaariumi väljatöötamine tavaliselt kokkupuuteseire algatamist, vaid seda, et võetaks 
piisavalt arvesse tegelikest, analoogsetest ja modelleeritud allikatest pärinevaid kättesaadavaid 
kokkupuuteandmeid (vt ka peatükk R.14). 

D.5.3.2 Modelleerimisel põhinevad lähenemised 

Põhimõtteliselt on olemas suur hulk kokkupuutehindamise mudeleid, mida saab just 
kokkupuutestsenaariumi jaoks vajalikuks kokkupuutehindamiseks kasutada. Need on erineva 
keerukusastme ja otstarbega. Mõni mudel on välja töötatud tahtlikult sellisena, et seda on lihtne 
kasutada, kuid samas on mudel olemuselt konservatiivne, mistõttu saab seda eriti hästi kasutada 
esialgse sõeluuringu (esimese astme) mudelina, st see võimaldab kiiresti hinnata määratud ulatuses 
kokkupuutestsenaariume ning riskijuhtimismeetmeid. Sellised mudelid on näiteks ECETOC TRA, 
COSHH-BAuA-vahend ja Stoffenmanager. Teised (tihti nõudlikumad) mudelid on välja töötatud 
muuks otstarbeks, näiteks põllumajanduskemikaalidega (nt EUROPOEM) või biotsiididega 
kokkupuute hindamiseks (nt valik mudeleid tehnilistes juhistes inimeste kokkupuute kohta 
biotsiididega). Need mudelid annavad tihti täpsemaid hinnanguid tegeliku kokkupuute kohta, kuid 
et nende kasutamisel on vaja asjatundlikke teadmisi, siis kasutatakse neid vaid juhul, kui esimese 
astme lähenemist kohaldades ilmneb põhjus muretsemiseks. Üks mudel on välja töötatud 
spetsiaalselt nahakaudse kokkupuute hindamiseks (mudel RISKOFDERM). 

Käesolev dokument keskendub esimese astme mudelitele, mis on välja töötatud spetsiaalselt 
töökeskkonnas kokkupuute hindamiseks. Neid ja mõningaid muid (kõrgema astme) mudeleid on 
põhjalikult kirjeldatud peatükis R.14. 

 

Sissehingamine 

Töötajate sissehingamise teel toimuva kokkupuute hindamiseks võib tootja/importija või allkasutaja 
eelistatud kokkupuutehindamise esimese astme mudelina kaaluda ECETOC TRA-vahendit. Teise 
võimalusena saab kasutada nn ohtlike ainete lihtsalt kasutatavat töökohal ohjamise kava (COSHH-
BauA-vahend). Ka Stoffenmanager võib olla sobiv vahend. 

Nahakaudne kokkupuude 

Töötajate nahakaudse kokkupuute hindamiseks võib tootja/importija eelistada ECETOC TRA-
mudelit ja RISKOFDERM-mudelit. RISKOFDERM-mudelit peetakse kõrgema astme vahendiks 
ning seda on kirjeldatud peatükis R.14. 

Suukaudne kokkupuude 

Töötajate suukaudset kokkupuudet üldiselt ei hinnata, sest selleks ei ole praegu veel metoodikat ega 
vahendeid. Tihti eeldatakse, et elementaarne isiklik hügieen vähendab suukaudse kokkupuute ohtu, 
kuid see ei ole siiski alati nii. Kui bioloogilise seire andmeid on kättesaadavad, saab arvesse võtta 
mis tahes võimalikku kokkupuudet, sealhulgas suukaudset. 

                                                 
24 Workplace atmospheres – Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and 
measurement strategy. (Töökeskkonna õhu kvaliteet – Juhised keemiliste toimeainete sissehingamise mõju hindamiseks, piirnormide toimega 
võrdlemiseks ja mõõtemeetodite kohta) CEN 689. Euroopa Standardikomitee (CEN), Brüssel 1995. 
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D.5.3.3 ECETOCi töökeskkonnas kokkupuutele suunatud riskihindamine25 

Tootja/importija võib töötajate sissehingamise teel toimuva kokkupuute hindamisel eelistada 
ECETOC TRA-mudelit. Nahakaudse kokkupuute kohta võib seda vahendit kasutada eeldades, et 
puudub kohtväljatõmbe-ventilatsioon, sest on leitud, et see vahend alahindab nahakaudset 
kokkupuudet kohtväljatõmbe-ventilatsiooni olemasolu eeldamisel. Sellisel juhul võib kasulikuks 
osutuda kogukokkupuute (sissehingamise ja nahakaudse) massitasakaalu kontrollimine. ECETOC 
TRA-mudelit praegu kaasajastatakse. Vahendi kasutamist ja ajakohastamise seisu kirjeldab 
üksikasjalikult peatükk R.14. 

ECETOC TRA-meetod sissehingamise teel toimuva ja nahakaudse kokkupuute hindamiseks 
põhineb EASE-mudelil, mis jaguneb sissehingamise teel toimuva ning võimaliku nahakaudse 
kokkupuute hindamise mudeliteks. Praeguses suunatud riskihindamise mudelis eeldatakse, et 
isikukaitsevahendeid riskijuhtimismeetmena ei kasutata. 

Sissehingamise teel toimuva kokkupuute hindamise mudelis eeldatakse, et töökoha õhus leiduva 
aine kontsentratsiooni saab prognoosida analoogia alusel sarnaste olukordadega, kui kokkupuute 
kontsentratsiooni on mõõdetud. Töökohal sissehingamise teel toimuva kokkupuute 
iseloomustamiseks kasutatakse kolme tüüpi mõjutegureid: 

 aine lenduvus (füüsikaline olek); 
 viis, kuidas ainet kasutatakse; mudeli kalibreerimiseks kasutatakse mahukat kokkupuute-

andmebaasi; 
 kokkupuute ohjamise või aine tööruumi õhku sattumise ennetamise vahendid. 

 

ECETOC TRA-mudeli aluseks olev nahakaudse kokkupuute hindamise EASE-mudel on 
sissehingamise teel toimuva kokkupuute hindamise mudelist palju algelisem. Mudel põhineb 
mõõteandmetel tunduvalt vähemal määral, sest mudeli koostamise ajal ei olnud piisaval hulgal 
usaldusväärseid mõõteandmeid. Nahakaudse kokkupuute hindamise struktuur sarnaneb sellega, 
mida kasutatakse sissehingamise teel toimuva kokkupuute hindamise mudelis, sest kolm 
parameetrit on samad: füüsikaline olek, kasutus- ja ohjamisskeem. Kaks viimast parameetrit on 
esitatud lihtsustatud kujul, sest nahakaudse kokkupuute kohta usaldusväärsed andmed puuduvad. 

Sisendandmed 

Sisendandmeteks on vaja vaid mõnda mõjutegurit: 

 tegevuse kestus, kohtväljatõmbe-ventilatsiooni olemasolu (jah/ei), ECETOCi 
protsessikategooria26 (põhjalikum kirjeldus on lisas R.12-3 ja peatükis R.14), aine aururõhk 
(vedeliku korral) või tolmusus (tahke aine korral). Tabelis D.5-1 on see teave sisestatud 
kokkupuutestsenaariumi standardvormi. 

                                                 
25 https://www.ecetoc-tra.org 

26 Hindamisvahendis kasutatakse mõistet „kokkupuutestsenaarium”. Et vältida segiajamist REACHi kokkupuute-
stsenaariumidega, nimetatakse seda käesolevas juhendis protsessikategooriaks.  
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Tabel D.5-1 Töötajate kokkupuute esimese astme hindamiseks vajalikud sisendandmed 

Teabeelement TRA COSHH-BAuA 

Aine omadused Aururõhk Aururõhk, keemispunkt 

1 Kokkupuutestsenaariumi 
lühipealkiri 

2 Protsessid ja tegevused 

20 etteantud stsenaariumist 
üks või mitu 

Protsessidele ja tegevustele 
viitavad ohjamisjuhiste lehed 

3 Kestus ja sagedus Tunde vahetuse kohta Kestus < või > 15 min 

4.1 Füüsikaline olek Tolmusus (tahkete ainete 
korral) 

Tolmusus 

4.2 Aine kontsentratsioon 
tootes  

Jah (eeldatud on 100%) Jah (eeldatud on 100% ) 

4.3 Kogus  Suurusjärk tööülesande kohta [g] 
[kg] [t] 

5 Muud asjakohased 
tingimused 

 Protsessitemperatuur 

6.1 Inimtervisega seotud 
riskijuhtimine 

Kas kohtväljatõmbe-
ventilatsioon on olemas? (Kas 
asjakohased hingamisteede 
kaitsevahendid on olemas?) 

3 etteantud ohjamisstrateegiast 
üks või mitu 

Vahendi väljundandmed (kemikaaliohutuse hindamisel kasutamiseks): 

Sissehingamise teel toimuvat hinnangulist kokkupuudet väljendatakse ühikuga ppm või mg/m3 ja 
nahakaudset ühikuga µg/cm2. Kokkupuutepiirkonnast sõltuvalt saab välist paikset kokkupuudet 
teisendada süsteemseks kokkupuuteks (eeldades esimese astme hindamisel 100% sissevõttu). 

Vahendi kasutamise etapid 

ECETOC suunatud riskihindamise vahendi praegune versioon on olemas trükituna (tehnilises 
aruandes nr 93) ja internetis (http://www.ecetoc-tra.org).  

Esimese astme hindamise tasemel inimtervise riskide heakskiidetud hindamisprotsess koosneb viiest 
etapist. 

1. Aine jaoks asjassepuutuvate ning selle tootmiseks, müümiseks, tarnimiseks ning töötajate ja 
tarbijate poolseks kasutamiseks ettenähtud tingimusi esindavate tegevus-/protsessikategooriate 
kindlaksmääramine. Seega sõltuvalt tootmise ja kasutuse asjaoludest on aine tõenäoliselt seotud 
mitme stsenaariumiga. Asjakohased stsenaariumid saab valida loetelust. 

2. Kokkupuute arvutamine iga kasutusala korral arvutusliku kokkupuute määramiseks sobivate 
mudelite abil (selleks kasutatakse EASE-mudeli täiustatud versiooni). 

3. Aine ohukategooria jaoks sobiva ‘mittetoimiva taseme’ valimine. Iga ohukategooria jaoks 
määratletakse nn hinnanguline viiteväärtus: eraldi sissehingamise teel toimuva (lenduvate ja 
tahkete ainete korral) ja nahakaudse kokkupuute hindamiseks.  Hinnanguliseks viiteväärtuseks 
võib olla ohtlike ainete piirnorm tööstuskeskkonnas (OEL), tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) 
vms; seda nimetatakse „hinnangulise viiteväärtuse aluseks”. 

4. Kokkupuutemarginaali (MoE) tuletamine 3. etapi tulemuse võrdlemisel 2. etapi tulemusega. 
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Uuendatud versioonis kasutatakse mõistet riski iseloomustuse suhtarv (RCR). 

5. Kui riski ohjatust näidata ei saa, siis lisage arvutuslikule kokkupuutetasemele riskijuhtimis-
meetmeid ja nende mõju. ECETOC TRA-vahendi töökeskkonnas kokkupuute osas on kasutajal 
võimalik esimese astme hindamisel aktiveerida kohtväljatõmbe-ventilatsiooni võimalus. Selle 
tulemuseks on etteantud kokkupuute vähenemine valitud kasutuskategooria ning aine 
fugatiivsuse alusel. ECETOC TRA-vahendis ei ole selliseid võimalusi praegu olemas 
isikukaitsevahendite (nt mask, kindad) kohta. Kui riskijuhtimismeede ei ole vastastikuses mõjus 
kokkupuute mõjuteguritega, on võimalik kokkupuute arvutuse tulemusi riskijuhtimismeetme 
tõhususe kohaselt muuta. Näiteks: poolmaski tõhusus võib aine teatava kontsentratsiooni korral 
õhus olla 90%. Et poolmask ei mõjuta aine kontsentratsiooni ruumi õhus, võib arvutuslikku 
kokkupuute kontsentratsiooni 90% võrra vähendada. Tehniliste vahenditega ohjamise (nt 
kohtväljatõmbe-ventilatsioon) või isoleerituse mõju tuleb hinnata juhtumipõhiselt. 

D.5.3.4 Näide esimese astme kokkupuutehindamise tabelist kemikaaliohutuse aruande 
kohaselt 

Tabelis D.5-2 on näide, milline võiks olla esimese astme kokkupuute prognoos suhteliselt vähe 
lenduva (1,13 hPa) ja töökeskkonnas kokkupuute piirväärtusega 50 ppm (pikaaegse sissehingamise 
korral) lahusti kohta erinevate kasutustingimuste korral. Märkus: potentsiaalne registreerija on 
piiranud lahusti kontsentratsiooni segus väärtuseni 20%, et hoida hinnanguline kokkupuude lahtise 
käsitsi pealekandmise korral ja kohtväljatõmbe-ventilatsiooni puudumisel alla väärtuse 50 ppm. 
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Tabel D.5-2 Töötajate kokkupuute hindamine ECETOC TRA-mudeli (2004) põhjal 

 Protsessikategooriad Tegevuse 
kestus 

Kohtvälj
atõmbe-
ventilatsi

oon 
(jah/ei) 

Suurim 
kontsentratsioon 

valmistises 

Hinnanguline 
kokkupuude 

sissehingamisel 
(ppm) 

Hinnanguline 
nahakaudne 
kokkupuude 
(mg/cm2/d)  

Hinnanguline 
kokkupuude 

sissehingamisel 
(ppm) 

Kohandatud 
kuni 20% jaoks  

Hinnanguline 
nahakaudne 
kokkupuude 
(mg/cm2/d) 

Kohandatud 
kuni 20% jaoks  

I.1 Tööstuslik Registreerija tootmiskohas: kasutamine suletud pidevates 
protsessides, mille juures esineb juhuslikku ohjatud 
kokkupuudet, nt hooldusel, proovivõtmisel ja seadme 
töösse sekkumisel 

> 4 tundi Jah 100 0,5  Puudub    

I.2 Tööstuslik Kasutamine perioodilises protsessis, sealhulgas keemilistes 
reaktsioonides ja/või valmististe tootmiseks segades, 
homogeenides või kalandreerides vedelikke ja tahkeid 
aineid  

> 4 tundi Jah 100 1,8 1   

I.3 Tööstuslik Aine (või ainet sisaldava segu) valamine 
anumasse/anumast välja 

> 4 tundi Jah 100 3 0,6   

I.4 Tööstuslik Mahutite täitmine aine või sellest tehtud segudega 
(sealhulgas kaalumine) 

> 4 tundi Jah 100 0,6 Puudub   

I.5 Tööstuslik Kasutamine laboriainena > 4 tundi Jah 100 0,1 Puudub   

P.1 Kutseline* Aine või ainet sisaldavate segude pihustamine tööstuslikul 
pealekandmisel, nt pindade katmisel 

> 4 tundi Jah 

Ei 

100 (20) 20 

100 

1 

1 

4 

20 

0,2 

0,2 

P.2 Kutseline Liimi või muu pinnakatte pealekandmine rulli või pintsliga > 4 tundi Ei 100 (20) 100 1 20** 0,2 

P.3 Kutseline Kasutamine toodete töötlemiseks (sh puhastamiseks) 
sissekastmise või ülevalamise teel 

> 4 tundi Ei 100 (20) 10 1 2 0,2 

* Pihustades pealekandmist hinnati nii kohtväljatõmbe-ventilatsiooni olemasolu kui ka puudumise korral. 
** EASE-vahendiga, mis võimaldab hinnata kokkupuudet vähelenduvate ainetega täpsemini, saadi arvutuslikuks kokkupuutetasemeks 14 ppm, mis on üsna sarnane ECETOC TRA-vahendiga 

saadud tulemusele 20 ppm, seda väärtust kasutatakse riski hindamises. 
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D.5.3.5 Lihtsalt kasutatav töökohal ohtlike ainetega kokkupuute ohjamise kava 

Seda vahendit, teise nimega COSHH-BAuA-vahend, saab kasutada vaid sissehingamise teel 
toimuva kokkupuute arvutamiseks. Vahendi saab alla laadida aadressilt http://www.reach-
helpdesk.de/en/Exposure/Exposure.html 

See kokkupuute arvutamise mudel põhineb eeldusel, et ainega kokkupuude töökohal sõltub kahest 
peamisest tegurist: käideldava aine kokkupuutepotentsiaal ja rakendatav ohjamisstrateegia. Kui 
kokkupuutepotentsiaalil on kokkupuutetasemele positiivne või suurendav efekt, siis 
ohjamisstrateegial on negatiivne või vähendav efekt. 

Kokkupuutepotentsiaali määravad kaks üldist kategooriat: aine olemuslike füüsikaliste omadustega 
seotud kategooria ja aine käitlemise, st kasutustingimustega, seotud kategooria. Tahkete ainete 
korral on peamine kokkupuutepotentsiaali määrav omadus tolmusus27. Vedelike korral on peamine 
mõjutegur lenduvus ning kasutajal on vaja teada keemispunkti või aururõhku vastaval temperatuuril 
ja protsessi temperatuuri. Kasutuse ulatust (väike (g/ml), keskmine (kg/l) või suur (t/m3)) peetakse 
kõige olulisemaks tingimuseks, mida arvesse võtta, sest see mõjutab aine pakkimist, vedu ja 
kasutust. 

Ohjamisstrateegia on määratletud küllaltki põhjalikult ja hõlmab hulka tegureid, et vähendada 
kokkupuudet. Üldisi ohjamislahendusi toetab rida ohjamisjuhiste lehti (CGS), kus on praktilisi 
näiteid iga ohjamislähenemise kohta seoses tavaliste tööstustoimingutega, nagu kaalumine ja 
mahutite täitmine. 

See vahend võimaldab sorteerida välja väikese riskitasemega töökohasituatsioonid ning valida välja 
sobivad ohjamismeetmed. Vahendi skaalapõhimõtte aluseks on COSHH Essentials süsteem ja see 
on tugevasti seotud ohjamisjuhiste lehtedega (vt peatükk R.16). Selle vahendi eelis on, et vahend 
põhineb vaid kolmel sisendparameetril: lenduvus või tolmusus, kasutatud ainekogus ja 
ohjamislähenemine (kokkupuute kestust kui sellist ei arvestata, kuid kui kokkupuuteperiood on alla 
15 minuti ööpäevas, siis see mõjutab kokkupuutetaset). Üksikasjalik teave on esitatud allpool 
vahendi kasutamise etappides. 

Sisendandmed 

Sisendandmetena on vaja mõnda mõjutegurit: 

 kasutatavat ainet või toodet puudutav teave [lenduvus (keemispunkti või aururõhu järgi) või 
tolmusus]; 

 käitlemistingimused (temperatuur, tööülesande kohta kasutatud aine/toote kogus); 
 teave rakendatud riskijuhtimismeetmete kohta (ohjamisstrateegia); 
 teave kokkupuuteperioodi kohta (< 15 min või ≥ 15 min). 
 

Vahendi väljundandmed (kemikaaliohutuse hindamisel kasutamiseks) 

Selle vahendi abil saab arvutada kokkupuutevahemiku alumise ja ülemise väärtuse (mg/m3 tahkete 
ainete ja ppm aurude korral). Kokkupuutevahemiku ülemist väärtust tuleks kasutada riski 
iseloomustuses, st võrdluses DNEL-väärtusega. 

 

Vahendi kasutamise etapid 

                                                 
27 NB! Kasutatakse materjali tolmususe subjektiivset hinnangut, mitte standardi EN 15015 kohast hindamist.  

http://www.reach-helpdesk.de/en/Exposure/Exposure.html
http://www.reach-helpdesk.de/en/Exposure/Exposure.html
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COSHH-BauA-vahendi kasutamisel tuletatakse sissehingamisel toimuva kokkupuute tase seitsme 
etapi kaupa. 

1. Määrake aine emissioonipotentsiaal (vedelike korral lenduvus ja tahkete ainete korral 
tolmusus). Lenduvus tuletatakse keemispunktist või aururõhust, võttes arvesse 
protsessitemperatuuri. Tolmusus väljendab aine osakeste täheldatud suurust 
(poolkvantitatiivne) ning eraldunud tolmupilve käitumist. 

2. Valige käitlemistingimused (kasutusskaala). Kasutusskaala määratletakse tegevuse käigus 
kasutatud ainekoguse [väike, keskmine, suur] järgi. 

3. Määrake kokkupuutepotentsiaali skaala. Kokkupuutepotentsiaal on koondatud mõjutegur, 
mis ühendab endas ainekoguse ja lenduvuse/tolmususe. On olemas neli ühendskaalat, mida 
nimetatakse tahkete ainete kokkupuute arvutamise skaalaks (EPS) ja vedelike kokkupuute 
arvutamise skaalaks (EPL). 

4. Kirjeldage riskijuhtimismeetmeid (ohjamislähenemine). Ainete ohjamiseks töökohal on suur 
hulk võimalusi. Lähemal vaatlusel võib need isoleerituse taseme põhjal jagada kolme 
peamisesse kategooriasse. Nendeks on üldine ventilatsioon, tehniline ohjamine ja 
tööstuslikud suletud süsteemid. 

5. Hinnake kokkupuutetaset, ühendades selleks asjaomase kokkupuute arvutamise skaala ja 
vastav ohjamislähenemine (vt selle kohta tabel R.14-13). Kui tegevus kestab alla 15 minuti 
ööpäevas, võib kasutada järgmist, madalamat vahemikku. Konservatiivsuse huvides 
kasutage DNEL-väärtusega võrdluseks ülemist taset. Kui DNEL-väärtus ei ületa hinnatava 
vahemiku ülemist taset, peab järgnema kõrgema astme hindamine. 

6. Valige kokkupuutestsenaariumi aluseks sobiv(ad) ohjamisjuhiste leht(lehed). 6. etapis 
luuakse seos määratletud kasutusalaga: kui potentsiaalne kokkupuutetase on DNEL-
väärtusest kõrgem, valige vastavate kasutusalade põhjalikumaks kirjeldamiseks sobiv(ad) 
ohjamisjuhiste leht(lehed). Ohjamisjuhiste lehed on olemas kõigi ohjamislähenemiste jaoks 
ja hõlmavad hulka töötoiminguid. Neid saab alla laadida internetist28. 

7. Kui riskide ohjatust näidata ei saa, saab arvutusse kaasata riskijuhtimismeetmeid, valides 
selleks lihtsalt teise sobiva ohjamisjuhiste lehe. 

D.5.4 Tarbijakokkupuute hindamine 

Tarbijakokkupuute hindamisel tuleb arvesse võtta kolme kokkupuuteviisi. Kõik need 
kokkupuuteviisid tuleb arvutada eraldi. Kokkupuutestsenaariumi saab tuletada astmelise 
kokkupuutehindamise teel. Alustuseks saab kasutada esimese astme kokkupuutehindamist, et 
tuletada nn halvim, kuid mitte ebareaalne, juht. Seejärel saab kokkupuute täpsemaks kirjeldamiseks 
kasutada kõrgema astme hindamist. 

Sissehingamine: esimese astme hindamises eeldatakse, et kogu aine eraldub gaasi, auru või õhus 
edasikanduvate osakeste teel standardruumi. See võib olla vahetu eraldumine või aurumine vedeliku 
või tahke aine maatriksist. Järgnevatel kordamistel või kõrgema astme hindamisel võetakse arvesse 
muid parameetreid, näiteks aine kontsentratsioon õhus, ruumide arv, ruumi või ruumide 
ventilatsioonimäär ning aine ruumi või ruumidesse eraldumismäär. 

 Nahakaudne kokkupuude, kaks valikut: 
 A: aine sisaldub segus. See variant on kasutatav nt juhul, kui hinnatavat ainet sisaldavasse 

lahusesse pannakse käed sisse. 
 B: tootest eralduv aine; näiteks kui rõivastes sisalduvad värvijäägid on kokkupuutes nahaga 

ja eralduvad rõivastest. 

                                                 
28 Ohjamisjuhiste lehed identifitseeritakse koodi järgi (nt G200). Koodidega lehed leiate veebilehelt http://www.coshh-
essentials.org.uk/assets/live/CODE.pdf. (nt http://www.coshh-essentials.org.uk/assets/live/G200.pdf) 

http://www.coshh-essentials.org.uk/assets/live/G200.pdf
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 Suukaudne kokkupuude, kaks valikut: 
 A: tootes sisalduv aine, mis tavapärase kasutuse juures on kogemata alla neelatud (peatükk 

R.15). 
 B: tootest eralduv aine; näiteks kui aine eraldub sulepeast või tekstiilmaterjalist (peatükk 

R.17). 

Üldiste mudelite näited tarbijate kokkupuute arvutamiseks esimese astme tasandil on peatükkides 
R.15 ja R.17. Nende seas on EUSES (EK, 2004), ConsExpo 4.1 (Delmaar et al., 2005) ja 
GExFRAME. 

Tarbijate kasutatavate segude või toodete hindamise lihtsustamiseks saab kasutusala 
kirjeldussüsteemist (kirjeldajad 3 ja 4) võetud tarbijatele suunatud kemikaalikategooriad siduda 
üldiste kemikaalikategooriatega, mille korral on esialgsed vaikeväärtused toote koostise, tegevuse 
kohta kasutatud koguse, kokkupuuteteest sõltuva kokkupuutepindala ning kasutussageduse kohta. 
Nimetatud kemikaalikategooriad põhinevad ECETOC TRA-vahendi (ECETOC, 2004) tarbijaosal ja 
ConsExpo andmebaasi kategooriatel. Kemikaalikategooriatega seotud etteantud parameetreid tuleb 
käsitleda lähitulevikus üksikasjalikumalt. 

Kokkupuute põhjalikumaks iseloomustamiseks võib olla vaja kõrgema astme hindamist, mida on 
kirjeldatud peatükis R.15. Kõrgema astme mudelite kohta on näiteid lisas R.15-3. 

Tabelis D.5-3 on eri mudelite korral vajalike sisendandmete lühiülevaade. 
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Tabel D.5-3 Tarbijakokkupuute esimese astme hindamiseks vajalikud sisendandmed 
praeguse esimese astme vahendi kasutamiseks 

Teabeelement29 ConsExpo EUSES TRA 

Aine omadused    

1 Kokkupuutestsenaariumi 
lühipealkiri 

2 Protsessid ja tegevused 

5 etteantud 
esimese astme 
võrrandist üks või 
mitu, rühmitatuna 
kemikaali-
kategooria ja 
kokkupuutetee** 
järgi 

5 etteantud esimese 
astme võrrandist üks 
või mitu, rühmitatuna 
kemikaalikategooria 
ja kokkupuutetee järgi 

20 etteantud 
kemikaalikategooriast 
(segud ja tooted) üks 
või mitu 

3 Kestus ja sagedus Tunnid või 
kasutuskorrad / 
ööpäev  

Kasutuskorrad/ööpäev Kasutuskorrad/ööpäev

4.1 Füüsikaline olek    

4.2 Aine kontsentratsioon 
tootes 

Jah Jah Jah 

4.3 Kogus Toimingu kohta Toimingu kohta Toimingu kohta 

5 Muud asjakohased 
käitlemistingimused 

Lahjendamine 
(ruumi suurus ja 
õhuvahetus) 

Nahaga 
kokkupuute pind 

Allaneelatud 
kogus 

Migreerunud osa  

Lahjendamine (ruumi 
suurus ja õhuvahetus) 

Nahaga kokkupuute 
pind 

Allaneelatud kogus 

Migreerunud osa 

Lahjendamine (ruumi 
suurus ja õhuvahetus) 

Nahaga/suukaudse 
kokkupuute pind 

Migreerunud osa 

6.2 Tarbijatega seotud 
riskide juhtimine 

Tootesse kaasatud meetmed (nt tootes sisalduva kontsentratsiooni, 
suurima kasutuskoguse, toodetest migratsioonimäär kohandamise 
teel)  

 

** ConsExpo sisaldab paljude tarbekaubakategooriate vaikeväärtuste andmebaasi, kuid need väärtused on kõrgema 
astme võrrandite jaoks, mitte esimese astme jaoks. 

D.5.4.1 ConsExpo 4.1 

ConsExpo-vahendit saab tasuta alla laadida aadressilt www.consexpo.nl. 

ConsExpo 4.1 sisaldab paljude toodete ja kasutusalade vaikeväärtustega andmebaasi. Toote valikul 
annab andmebaas vaikestsenaariumid ja parameetrite vaikeväärtused mudelite jaoks. Sarnase 
kokkupuutega tooted on ühes rühmas. 

                                                 
29 NB! Tabeli D.5-3 andmed on ajakohastamata, sest dokumendi käesolev versioon ajakohastati parandusega ega 
sisalda seetõttu sisulisi muudatusi. Ajakohastatud teave tarbijate kokkupuute mõõtmise esimese astme vahendite kohta 
on esitatud 15. peatükis. 

http://www.consexpo.nl/
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ConsExpo andmebaasis kasutatud andmete kohta on taustteave esitatud teabelehtedel, kuhu on 
kogutud kokkupuuteteave põhiliste tarbekaubakategooriate kohta, nagu kosmeetikatooted, 
puhastustooted, desinfektsioonivahendid, laste mänguasjad ja taimekaitsevahendid (aadress 
www.consexpo.nl). Teabelehed tee-ise-toodete ja värvide kohta ilmuvad peagi. Üldiselt teabelehelt 
(Bremmer et al., 2006) saab üldteavet teabelehtede kohta ja seal käsitletakse mitmeid 
põhikategooriate jaoks olulisi teemasid. Seal on näiteks andmeid antropomeetria ja elamispindade 
kohta: neid andmeid on vaja kõigi teabelehtede jaoks. 

 

Sisendandmed 

Esimese astme võrrandite jaoks vajalikud sisendandmed on jaotises R.15.4. Sisendandmete, 
sealhulgas vaikeväärtuste kohta saab täieliku ülevaate ConsExpo kasutusjuhendist (Delmaar et al., 
2005). Lühiülevaade sisendandmetest on eespool tabelis D.5-3. 

Esimese astme väljundandmed (kemikaaliohutuse hindamisel kasutamiseks) 

Väljundandmeteks on sissehingamise korral määratud arvutuslik väline annus (mg/m3), nahaga 
kokkupuute korral arvutuslik nahale avalduv koormus (mg/naha cm2) või arvutuslik väline annus 
väljendatuna ühikutes mg/kehamassi kg/ööpäev ning allaneelamise korral arvutuslik väline annus 
väljendatuna ühikutes mg/kehamassi kg. 

 

Vahendi kasutamise etapid 

1. Esimese astme arvutuse sisendina määrake standardse kirjeldussüsteemi põhjal kemikaali-
kategooria. 

2. Kõigepealt on vaja üldandmeid selle ühendi kohta: toote kogus ning aine kogus tootes. 
Sisendandmete osa nimega „general scenario data” (stsenaariumi üldandmed) sisaldab 
etteantud väärtusi kehakaalu, isikute hingamissageduse ja kasutussageduse jaoks. Saab 
valida, mis kokkupuudet hinnata: sissehingamise teel toimuvat, nahakaudset või suukaudset. 
Kõigis vastavates jaotistes on käsitletud asjakohast kokkupuudet ja vajaduse korral 
sissevõttu. 

3. Sissehingamisel toimuva kokkupuute korral saab esimese astme tasandil modelleerida kaks 
kokkupuuteviisi: i) “exposure to vapour” (kokkupuude auruga) ning ii)“exposure to spray” 
(kokkupuude pihustamisega). Modelleerides kokkupuudet auruga tuleks eraldumisviisiks 
valida variant „instantaneous release” (silmapilkne eraldumine) ja sisestada teised 
modelleerimise jaoks valitud andmed. Ruumi ventilatsioonimääraks tuleks võtta esimese 
astme hindamisel 0 (null). Pihustamisega kokkupuute hindamisel tuleks võtta ruumi 
vaikeruumalaks 1 m3, et modelleerida pihustatud aine pilve, ning esimese astme hindamisel 
on propellandi ja segu teiste koostisosade suhte kohta vaja lisateavet. NB! Selline esimese 
astme lähenemine aerosoolidele (pihustele) on halvima juhu lähenemine. Kohaste 
pihustusmudelite kasutamist (mis sisalduvad ka ConsExpo-vahendis) peetakse kõrgema 
astme hindamiseks. Lisateavet selle kohta on peatükis R.15. 

4. Suukaudse kokkupuute hindamiseks valige üks kahest mudelist: 
1: „oral exposure to product” (suukaudne kokkupuude tootega) (sarnane suukaudse 
kokkupuute variandiga A), allaneelamise mudel „direct intake” (vahetu sissevõtt). 
2: „migration from packaging material” (aine eraldumine pakkematerjalist) (sarnane 
suukaudse kokkupuute variandiga B), mudel „instantaneous release” (silmapilkne 
eraldumine). 
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5. Nahakaudse kokkupuute mudeli nimetus on „direct dermal contact with product ” (vahetu 
nahakaudne kokkupuude tootega). Neid kahte varianti eristab see, et: 

1: Aine sisaldub segus/meediumis (nahakaudse variandi A korral), valige mudel 
„instant application” (kohene tarvitamine), 
2: Aine eraldub tootest (nahakaudse kokkupuute variant B), valige mudel 
„migration” (migratsioon). 

6. Arvutage välja kokkupuuteväärtused ning tehke esimese astme riski iseloomustus võrdluses 
DNEL-, DMEL-väärtuse või mõne muu sobiva tasemega (vt jaotis B.7.1). 

7. Kui riskide ohjatust näidata ei saa, täiustage rakendatavas esimese astme võrrandis kasutatud 
vaikesisendparameetreid kokkupuutestsenaariumist saadud täpsema teabe, kirjanduse või 
mõõtmiste põhjal (vt jaotis R.15.3.10) või võtke kasutusele (täiendavad) tootesse kaasatud 
riskijuhtimismeetmed. Sellised tootesse kaasatud riskijuhtimismeetmed võivad olla seotud 
näiteks aine kontsentratsiooniga tootes. 

8. Kui riskide ohjatust kordamisega kinnitada ei saa, võib vaja minna kõrgema astme 
hindamist (vt peatükk R.14) või teha järeldus, et riskid ei ole ohjatud. 

D.5.4.2 EUSES 

EUSES-vahendit saab tasuta alla laadida veebilehelt 
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses . 

Sisendandmed 

Esimese astme võrrandite jaoks vajalikud sisendandmed on jaotises R.15.4. Lühiülevaade neist on 
eespool tabelis D.5-3. Sisendandmete täielik ülevaade (sealhulgas vaikeväärtused) on EUSESi 
kasutusjuhendis. 

Vahendi väljundandmed (kemikaaliohutuse hindamisel kasutamiseks): 

Väljundandmeteks on sissehingamise korral määratud arvutuslik väline annus (mg/m3), nahaga 
kokkupuute korral arvutuslik nahale avalduv koormus (mg/naha cm2) või arvutuslik väline annus 
väljendatuna ühikutes mg/kehamassi kg/ööpäev ning allaneelamise korral arvutuslik väline annus 
väljendatuna ühikutes mg/kehamassi kg/ööpäev. 

Vahendi kasutamise etapid 

1. Määrake standardse kirjeldussüsteemi põhjal segu- või tootekategooriad, milles huvipakkuv 
aine sisaldub (vt peatükk R.12). 

2. Kirjeldage kokkupuuteteid ja kokkupuute mõjutegureid kasutusala tüübi ja aine omaduste 
kohaselt. Nende üle tuleb otsustada iga juhtumi korral eraldi. 

3. Veenduge, et kõik vajalikud andmed on koos. Kontrollige vajaliku teabe ülevaadet jaotises 
R.7.1. 

4. Otsustage, kuidas arvutustes riskijuhtimismeetmeid käsitleda, vt ka ConsExpo 4. etapp. 

5. NB! Aerosoolide (pihuste) sissehingamise korral on esimese tasandi hindamisel vaja 
ümbertöötamist. Pihuste korral tuleks vaike-ruumimahuks võtta 1 m3, et modelleerida 
pihustatud aine pilve. See põhineb pigem pihusepilvega vahetult kokkupuutes oldud ajal (ja 
selle aja jooksul sisse hingatud kogusel) kui toimingu ajal kokku ruumis viibitud ajal. Teise 
variandina saab siin kasutada ka ConsExpo kõrgema astme pihusega kokkupuute mudelit. 
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6. Valige EUSESi interaktiivne režiim, mis juhatab teid läbi vajalike andmete sisestamise. 
Valige „man exposed via consumer products” (inimese kokkupuude ainega tarbekaupade 
kaudu). Kontrollige, kas vaikeseaded on õiged. Määratlege asjassepuutuva aine füüsikalis-
keemilised omadused ning tarbijakokkupuute hindamiseks kohased mõjutegurid. 

7. Arvutage välja kokkupuuteväärtused ning tehke esimese astme riskiiseloomustus võrdluses 
DNEL-väärtusega (vt jaotis B.7.1). 

8. Kui riskide ohjatust näidata ei saa, täiustage, kui võimalik, rakendatavas aine eraldumise 
hindamise mudelis vaike-sisendparameetreid kokkupuutestsenaariumist saadud täpsema 
teabe põhjal või võtke kasutusele (täiendavad) tootesse kaasatud riskijuhtimismeetmed. 

9. Kui 8. etapis kordamisega riskide ohjatust kinnitada ei saa, võib vaja minna kõrgema astme 
hindamist (vt jaotis R.15.5) või võib teha järelduse, et riskid ei ole ohjatud. 
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D.5.5 Keskkonnaga kokkupuute hindamine 

Keskkonnaga kokkupuute hindamine hõlmab kõiki allpool nimetatud sihte: 

 mageveekogude pinnavett (sealhulgas setted), 
 mere pinnavett (sealhulgas setted), 
 maa ökosüsteemi, 
 toitumisahela tipus olevaid kiskjaid toitumisahela kaudu (teisene mürgistus), 
 reoveepuhastussüsteemide mikroorganisme, 
 atmosfääri – seda arvestatakse peamiselt võimalike osoonikihi hõrenemist, globaalset 

soojenemist, troposfääriosooni teket ja hapestumist põhjustavate kemikaalide korral, 
 inimest kaudsel teel, st keskkonna kaudu ainetega kokku puutuvat inimest. 
 

Eespool nimetatud sihtide korral saab kokkupuute arvutamiseks kasutada nii EUSES-vahendit kui 
ka tehnilise juhendi arvutustabelit, mis sisaldab samuti vastavaid EUSESi võrrandeid. Need 
põhinevad samadel algoritmidel. Väga eriomastes kasutussituatsioonides otsustage selle üle, kas 
siin ei oleks kohasem kasutada teisi vahendeid, näiteks järgmisi: 

 kui ainet kasutatakse sarnaselt taimekaitsevahendiga, nt väetisena põllumajanduses, kaaluge 
taimekaitsevahendite riskihindamise vahendite kasutamist (jaotis R.16.7.1); 

 avamerel kasutatavate kemikaalide korral kasutage CHARM-vahendit (jaotis R.16.7.2). 

D.5.5.1 Keskkonda eraldumise kategooriad (ERC) EUSESi (versioon 2.0.3) põhjal30 

EUSES-vahendis on konservatiivseks eraldumise hindamiseks olemas sisseehitatud mudelid. Nende 
jaoks on vaja ainet kasutava tööstuse tüüpi, aine tehnilist funktsiooni, aine füüsikalis-keemilisi 
omadusi ning mõningaid vaikeoletusi emissiooniallikate hajutatuse kohta. Selle teabe võib üle 
kirjutada kemikaaliohutuse hindamisel kogutud teabega. 

Kogemusteta kasutajale ei ole aga praeguse kasutajaliidesega töötamine lihtne, eriti kohtades, kus 
on vaja määrata kogus ja kasutusandmed. Sisendteabe mõju üldtulemustele ei ole alati läbipaistev ja 
kergesti arusaadav. Ei ole ka võimalik kindlaks teha, mil määral on riskijuhtimismeetmeid vaike-
emissioonitegurites juba eeldatud. 

Üldise töökäigu 4./5. etapis (vt jaotis D.3.2) võib tootja/importija seega soovida kasutada hiljuti 
REACH-määruse kohaseks esimese astme hindamiseks välja töötatud keskkonda eraldumise 
kategooriaid (vt lisa D-3 ja lisa R.16-1). Need kategooriad põhinevad samadel kokkupuute 
mõjuteguritel, nagu EUSESis kasutatakse, kuid nendes on esialgses eraldumise hindamises pandud 
väiksem rõhk aine füüsikalis-keemilistele omadustele, tööstuskategooriatele ja aine funktsioonile. 
Keskkonda eraldumise kategooriates kajastatud kokkupuute mõjutegurid on järgmised: 

 kogu emissioonipotentsiaali mõjutegur: aastas toodetav ainekogus; 

 emissiooni ruumilise jagunemise mõjutegurid: mõni suurkasutaja või aine laialdasest hajutatud 
kasutusest tulenev emissioon; suurim üksikkasutaja (mille tulemuseks on halvima juhu kohalik 
emissioon); 

 emissiooni ajalise jagunemise mõjutegur (emissiooni päevade arv); 

 õhu ja reovee emissiooniteguri mõjutegurid: 

                                                 
30 NB! Käesolev jaotis on ajakohastamata, sest dokumendi käesolev versioon ajakohastati parandusega ega sisalda 
seetõttu sisulisi muudatusi. Paranduse tegemise ajal olemasolev kehtiv EUSESi versioon on EUSES 2.1.2. 
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o aine tehniline liikumine (kasutatakse tootmisprotsessis, lisatakse toote koostisesse või 
eemaldatakse pärast kasutamist töötlemise abiainena); 

o protsessi meetodist tulenev emissioonitegur; toote kasutusskeemist tulenev 
emissioonitegur; 

 kohaliku ja piirkondliku tasandi lahjendamise mõjutegur (kohaliku kanalisatsiooni ja jõevee 
ööpäevane hulk; kohaliku jõevee aastane hulk). 

Lisaks käitlemistingimustele kajastub keskkonda eraldumise kategooriates ka 
munitsipaalreoveepuhasti olemasolu. 

Nimetatud mõjutegurite kombinatsiooni põhjal on määratletud keskkonda eraldumise kategooriad 
(vt lisa R.16-1). Need sisaldavad mõjutegurite etteantud väärtusi, mis viivad tegelike halvima juhu 
emissiooni hinnanguteni kohalikul või piirkondlikul tasandil. Igas keskkonda eraldumise 
kategoorias on aine eraldumisteguri vaikeväärtus, mis põhineb eeldusel, et riskijuhtimismeetmeid 
kasutusel ei ole31. NB! Praegu keskkonda eraldumise kategooriatel põhinevas lähenemises 
kasutatavate eraldumistegurite vaikeväärtuste korral võib olla vaja täiendavalt dokumenteerida 
nende aluseks olevaid eeldusi, mille kohaselt on emissioonitegurid konservatiivsed ja neis ei 
arvestada emissiooni ohjamise meetmeid. 

 Keskkonda eraldumise kategooriate valimisel on vaja põhiteavet käitlemistingimuste kohta (vt 
jaotises D.3.2 esitatud üldise töökäigu 2. etapp). Kokkupuutestsenaariumi ja 
kokkupuutehinnangute koostamise alustamiseks sobivate keskkonda eraldumise kategooriate 
valimisel on abiks allpool esitatud küsimuste loetelu. See loetelu on abiks ka üldise töökäigu 
3.–5. etapis valikute tegemisel, kui kokkupuutestsenaariumi koostamist alustatakse lisas D-4 ja 
lisas D-5 loetletud protsessi- ja tootekategooriatest. Kas ainet kasutatakse piiratud arvul 
tööstuslikes tegevuskohtades või on sel laiaulatuslik turg erinevate kasutusaladega? Selle teabe 
põhjal saab hindaja otsustada, kas kohaliku kokkupuute hinnangu tuletamiseks on vaja teavet 
üksiku esindava allkasutaja kasutatava ainekoguse ning kasutustingimuste kohta selles 
tegevuskohas (riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused). 

 Milline on selles kasutusalas aine tehniline liikumine? 
o Kui see on (mittereageeriv) töötlemise abiaine, võib esialgses aine eraldumise hinnangus 

eeldada (enne riskijuhtimismeetmete rakendamist) aine 100%-list kadu heitõhku, 
reovette või jäätmetesse. 

o Kui aine on ette nähtud kasutamiseks tootemaatriksi osana, võib võimaliku kao 
suuruseks (enne riskijuhtimismeetmete rakendamist) eeldada alla 50%, kuid enamasti 
palju vähem. Ülepihustamist värvimisel võetakse siin põhjendatud halvima juhuna 
tahtmatu tooraine kao puhul tehnilises protsessis. 

o Kui aine kasutamisel reageerib, on eeldatav emissioon reovette, heitõhku ja jäätmetesse 
tõenäoliselt väike (< 5% enne riskijuhtimismeetmete rakendamist), välja arvatud 
monomeerid reaktoplastide ja kummi tootmises. 

 Kas ainet kasutatakse siseruumides (ühendus reoveepuhastusega on olemas) või väljas 
(ühendust reoveepuhastusega ei eeldata)? See teave määrab, kas hindaja saab eeldada 
munitsipaalreoveepuhastust riskijuhtimismeetmena, mis vähendab näiteks kergesti biolaguneva 
(mittelenduva) aine emissiooni ümberkaudsesse vette umbes 90% võrra. 

                                                 
31 NB! Nimetatud vaike-emissioonitegur kajastab 20. sajandi lõpul kasutatud protsessi- ja tootetehnoloogiaid.  
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 Kas ainet sisaldavat maatriksit kasutatakse aine eraldumist soodustavates tingimustes, nt rehvide 
ja teekatte hõõrdumine või viimistluskemikaalidega töödeldud tekstiilmaterjalide pesemine? Kui 
sellised aine eraldumist soodustavad tingimused esinevad, siis eeldatakse põhjendatud halvima 
juhuna (enne riskijuhtimismeetmete rakendamist) 100%-list kadu kasutusea jooksul. Selle 
põhjustab tekstiilmaterjalist viimistluskemikaalide väljapesemine või auto piduriklotside 
hõõrdumine nende kasutusea jooksul. 

 Kas aine töötlemine toimub suletud/isoleeritud süsteemis, kus kaod on väikesed? Sel juhul 
eeldatakse põhjendatud halvima juhuna 5%-list kadu (enne riskijuhtimismeetmete rakendamist), 
võttes arvesse mahavoolamist, mis võib toimuda aine viimisel seadmesse, või leket suletud 
süsteemidest, kus aine kasutus on laiaulatuslik ja hajus (nt mootoriõli sõidukites)32. 

Võimalike asjakohaste keskkonda eraldumise kategooriate eelvaliku kasutusala kohta saab otse 
kirjeldussüsteemist (vt lisa D-3). 

Etteantud eraldumiste põhjal (enne riskijuhtimist) saab hindamist korrata seoses aine eraldumisega 
protsessidest ja toodetest (enne riskijuhtimismeetmete rakendamist) ning rakendatavate 
riskijuhtimismeetmete tõhususega (allkasutajatelt saadud teabe kohaselt). Emissiooni hinnang 
sisestatakse EUSESi kokkupuute arvutamise mudelisse. Lisas D-2 on illustratiivne näide selle 
kohta, kuidas alustada kokkupuutestsenaariumi väljatöötamist alates 5. keskkonda eraldumise -
kategooriast (aine tööstuslik kasutamine, mille tulemusel see lisatakse maatriksisse). 

Punktreostusallika emissioonile lähedane kohalik kontsentratsioon (PECkohalik) arvutatakse 
punktreostusallikast lähtuva ja taustkontsentratsiooni summana. Taustkontsentratsioon või 
piirkondlik kontsentratsioon (PECpiirkondlik) arvutatakse kogu laiema piirkondliku ala ulatuses 
toimuva eraldumise ning kemikaali leviku ja säilimise põhjal pärast selle eraldumist keskkonda. 
Taustkontsentratsioon saadakse nn piirkondliku leviku arvutusest (vt jaotised R.16.5.3.2 ja 
R.16.5.6.8). Piirkondliku kontsentratsiooni saamiseks peab tootja/importija võtma arvesse kogu 
keskkonda eraldumise tema tarneahelas. Kasulik võib olla siiski vabatahtlikult arvestada teiste 
registreerijate toodetud või imporditud sama aine emissioonist tulenevat kokkupuudet (st 
hinnangulist turu kogumahtu), vt ka jaotis A.2.1. Piirkondliku ja/või kohaliku kontsentratsiooni 
tuletamiseks võib kasutada ka esindavaid seireandmeid. 

Sisendandmed 

Eraldumise hindamiseks (kasutatakse sisendina EUSESil põhinevaks kokkupuute 
modelleerimiseks) on vaja järgmisi sisendandmeid. 

 Kasutusala protsessi- või kemikaalikategooriat; kogu turustatavat kogust; asjassepuutuva 
kasutusalaga seotud kogust (kohalikul tasandil või laialt levinud) ning emissiooni päevade arvu 
aastas; emissiooni reovette ja heitõhku. Muu kui koguse jaoks saab keskkonda eraldumise -
kategooriaid kasutada vajaliku teabe jaoks etteantud vaikeväärtuste saamiseks. Nagu juba 
selgitatud, saab keskkonda eraldumise kategooria kasutusala kirjeldussüsteemi kirjeldajatest 3 
ja 4. 

Tabelis D.5-4 on näidatud, millal niisugune teave tuleb esialgsesse kokkupuutestsenaariumisse 
sisestada. 

                                                 
32 5% eeldus ei ole ilmselt piisavalt konservatiivne ja võib vajada täiustamist.  
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Tabel D.5-4 Keskkonnaga kokkupuute esimese astme hindamiseks vajalikud 
sisendandmed 

Teabeelement EUSES 

Aine omadused Molekulmass, sulamispunkt, jaotustegur log Pow, aururõhk, vees 
lahustuvus, biolagunevus 

1 Kokkupuutestsenaariumi 
lühipealkiri 

2 Protsessid ja tegevused 

Etteantud laiaulatusliku keskkonda eraldumise kategooriatest üks 
või mitu 

3 Kestus ja sagedus Emissiooni päevade arv aastas 

4.1 Füüsikaline olek  

4.2 Aine kontsentratsioon 
tootes  

 

4.3 Kogus Tegevuskohas, tooterühmas kasutatav või turule tarnitud kg/d [t/a] 

5 Muud asjakohased 
tingimused 

Protsesside või toodetega seotud emissioonitegurid 

6.2 Keskkonnariski 
juhtimine 

 Kohapealne emissiooni vähendamine, sealhulgas tööstuslik 
reoveepuhastus 

 Munitsipaalreoveepuhasti  

7 Jäätmekäitlusmeetmed  

Lisaks on vaja alljärgnevat teavet aine füüsikalis-keemiliste omaduste ja lagunemiskäitumise kohta. 
Keskkonda eraldumise kategooriatega seotud kokkupuuteviisile omaste etteantud 
emissioonitegurite täiustamiseks või reovee bioloogilise puhastuse tõhususe prognoosimiseks (ja 
EUSESi kokkupuutemodelleerimise kasutamiseks) on vaja teada järgmist: 

 aine molekulmass, sulamispunkt, oktanool-vesi jaotustegur, aururõhk, veeslahustuvus ja 
biolagunevus aeroobsetes tingimustes. 

 

Vahendi väljundandmed (kemikaaliohutuse hindamisel kasutamiseks) 

 Kohalikud ja piirkondlikud PEC-väärtused ühikutes mg/l (vee korral) või mg/kg (pinnase ja 
setete korral). 

 Kontsentratsioon toidus (teisese mürgistuse hindamiseks) (mg/kg toitu). 
 Inimeste poolt keskkonna kaudu sissevõetud piirkondlikud ja kohalikud aine koguannused. 
 

Vahendi kasutamise etapid (EUSES + keskkonda eraldumise kategooriad) 

1. Valige kättesaadava teabe ja standardses kirjeldussüsteemis kirjeldatud kindlaksmääratud 
kasutusala põhjal eraldumise hindamise jaoks sobiv laiaulatuslik keskkonda eraldumise 
kategooria. Eraldumise kategooriate üksikasjalikum kirjeldus on jaotises R.16.8.2 ning teave 
kasutusala kirjeldajate sidumise kohta eelvalitud keskkonda eraldumise kategooriatega on 
lisades D-3 kuni D-5 (üldise töökäigu 3. etapp). 

2. Määrake protsessikategoorias, kemikaalikategoorias ja/või elutsükli etapis rakendatud 
ainekogus ning selle eraldumise hindamismudeli teised sisendparameetrid. Sealhulgas 
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võivad juba olla ettevõttesiseselt olemasoleva või allkasutajatelt saadud teabe põhjal 
muudetud etteantud väärtused (üldise töökäigu 4. etapp). 

3. Tehke EUSESil põhinev arvutus, kasutades keskkonda eraldumise kategooriatel põhinevaid 
eraldumismäärasid kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning ainekoguseid vastavatel elutsükli 
etappidel (vt jaotis R.16.2.1). Arvutage välja PEC-väärtused (vesi, setted, pinnas, toit) ning 
piirkondlikud ja kohalikud inimeste poolt keskkonnast saadavad koguannused ja võrrelge 
neid vastavate PNEC-väärtustega. Kui riskide ohjatuse näitamine tundub võimalik, viige 
esialgne kokkupuutestsenaarium lõpule ja küsige allkasutajatelt tagasisidet (üldise töökäigu 
4.–6. etapp). 

4. Kui riskide ohjatust ei saa näidata või allkasutajatelt saadud tagasiside nõuab 
käitlemistingimustesse või riskijuhtimismeetmetesse muudatuste tegemist, täiustage täpsema 
teabe põhjal sisendparameetreid kasutatavates eraldumise kategooriates (vt töökäigu 7. ja 8. 
etapp). Täiustamiseks tuleks uurida järgmisi võimalusi. 
 Otsige täpsemaid andmeid emissiooni päevade tegeliku arvu ja põhireostusallika osa 

kohta võttes ühendust allkasutaja või allkasutaja haruorganisatsiooniga. 
 Otsige täpsemat teavet tegelike emissiooni osade kohta võttes ühendust allkasutaja või 

allkasutaja haruorganisatsiooniga. 
 Kui esialgses emissiooni hinnangus on aine lahustuvus reovees ületatud, muutke 

vastavalt emissiooni osa reovette. 
 Kui aine Henry konstant on väike (< 1 Pa·m3/mol), pidage emissiooni õhku tähtsusetuks. 
 Kaaluge (täiendavate) riskijuhtimismeetmete kasutuselevõttu, et vähendada aine 

eraldumist keskkonda. Riskijuhtimismeetme mõju sisestades kontrollige, kas seda 
meedet ei ole juba rakendatavate emissioonitegurite loendisse lisatud. Keskkonda 
eraldumise kategooriate määratlemisel eeldatakse ohjamata emissiooni. Kvantifitseerige 
täiendavate riskijuhtimismeetmete tõhusust, mis vähendavad kõiki eraldunud koguseid. 

5. EUSES-vahendil põhinevaid eraldumise arvutamist kui ka kokkupuute prognoosi saab 
veelgi täiustada mõõteandmete põhjal, nt reovee kontsentratsiooni või pinnavee 
seireandmete põhjal (kõrgema astme hindamine, vt üldise töökäigu 9. ja 10. etapp). Hindaja 
peab aga veenduma, et kemikaaliohutuse aruandes sisalduks piisavalt dokumenteeritud 
andmeid selle kohta, et kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud käitlemistingimused ja 
riskijuhtimismeetmed vastavad tingimustele, milles need mõõteandmed saadi. 

Keskkonda eraldumise kategooriate põhjal saab keskkonda eraldumise hindamisse lisada ka 
aine jäätmeetapi. Seda meetodit on selgitatud peatükis R.18. 

 

D.5.5.2 Tehnilise juhendi arvutustabeliversioon 

Tehnilise juhendi arvutustabeli versioon on teine võimalus lisaks eelmises jaotises kirjeldatud 
EUSESi kasutamisele. Seda vahendit saab kasutada vaid keskkonna kokkupuute hindamiseks. 

Tehnilise juhendi arvutustabel põhineb nagu EUSES-vahendki olemasolevate ainetega seotud 
riskide hindamise tehnilisel juhendil. Emissiooni mõjutegurid, nagu kohaliku koguse ja 
emissioonitegurid, saab arvutustabelisse otse sisestada, saades nii kohese tulemuse. On tõestatud, et 
need kaks nimetatud vahendit ei anna mõnel juhul samu tulemusi. Nüüdseks on need erinevused 
aga kõrvaldatud. Siiski peaks EUSES-vahendit kasutama võrdlusvahendina ja tehnilise juhendi 
arvutustabeli kasutamisel saadud tulemusi võrdlema EUSESi tulemustega. 

Tehnilise juhendi arvutustabelis kasutatakse samu sisendparameetreid nagu EUSES-vahendis, välja 
arvatud see, et siin tuleb eraldumise käsitsi sisestada, ja see annab sama väljundi. Esimese astme 
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hindamises tuleks tehnilise juhendi arvutustabelit kasutada koos keskkonda eraldumise kategooriate 
kasutamisel saadud emissiooni andmetega. 

 

D.6 OHU HINDAMISE TÄIUSTAMINE 

Esialgse kokkupuutestsenaariumi koostamise ja vastava kokkupuutehindamise põhjal võib 
tootja/importija jõuda järeldusele, et enne riski iseloomustamist ning lõpliku kokkupuute-
stsenaariumi tuletamist tuleb ohu hindamist täiustada (vt töökäigu 7. etapp). See võib nii olla 
järgmistel juhtudel. 

 Kokkupuute hindamine näitab, et asjakohane on kokkupuuteviis, mille jaoks ei ole olemas 
sobivat annuse/kontsentratsiooni-mõju suhte iseloomustust. Tegevus: hankige andmed ja/või 
tuletage DNEL-/PNEC-väärtus või teised annuse/kontsentratsiooni-mõju suhtega seotud 
meetmed. 

 Kokkupuute hindamine näitab, et realistlike oletuste põhjal on kokkupuude liiga suur, et oleks 
võimalik näidata riski ohjatust olemasoleva DNEL- või PNEC-väärtusega. Tegevus: täiustage 
olemasolevaid PNEC- või DNEL-väärtusi, kui põhjalikuma hindamise põhjal saab 
hindamistegureid vähendada või tehke katsetamisettepanek. 

 Kokkupuute hindamise tulemus näitab, et kokkupuude on välditud (nt nimetades teatud 
kasutusalad mittesoovitatavaks) või on nii väike, et teatavat ohuteavet ei ole vaja. Tegevus: 
põhjendage loobumist, ärge tehke lisakatsetamisettepanekut. 

 Kokkupuutehinnangu tulemuseks on halvima juhu tulemused, sest aine omaduste, mis 
põhjustavad keskkonnas säilimise, kohta on vähe teavet. Tegevus: täiustage teavet aine 
aururõhu, vees lahustuvuse, jaotusandmete ja lagunemiskäitumise kohta vastavate kasutusalade 
korral kohastes tingimustes. 

 

D.7 RISKI ISELOOMUSTUS 

Kemikaaliohutuse hindamise võib lõpetada siis, kui riski iseloomustus näitab, et kõigi 
kokkupuutestsenaariumidega seotud kokkupuudete korral on riskid ohjatud. Seda, kuidas on riskide 
ohjatust näidatud eri tüüpi näitajate korral, arvestades määramatust seoses ohu ja 
kokkupuuteteabega, vaadake A ja E osast. Hindaja peab veenduma, et kokkupuute hindamine ning 
vastav annuse-mõju suhte teave (eelkõige tuletatud ja arvutuslikud mittetoimivad tasemed 
(DNEL/PNEC)) sobivad ajalises (äge või krooniline kokkupuude), kokkupuuteviisi, elanikerühma 
(töötaja, tarbija) ning ruumilises (nt ühtlane või allikalähedane kokkupuude; kohalik või piirkondlik 
kokkupuude) mõttes. 

Kui riskid ei ole ohjatud, võib registreerija 

 täiustada ohu ja/või kokkupuute hindamist, kuni ta saab riskide ohjatust näidata (vt 
kemikaaliohutuse hindamise põhimõtted A osas); 

 järeldada, et mõned kasutusalad ei ole ohutud ja nimetada need mittesoovitatavateks. 

Rohkem teavet registreerijale riski iseloomustuse tõlgendamisel ja kemikaaliohutuse hindamise 
käigus korduste täiustamisel abiks oleva määramatuse analüüsi kohta on vastavas juhendis (peatükk 
R.19). 
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Täpsemad riski iseloomustuse juhised on käesoleva juhendi E osas. 

 

D.8 TULETAGE LÕPLIK KOKKUPUUTESTSENAARIUM 

D.8.1 Tervikuks ühendamine 

Lõplik kokkupuutestsenaarium luuakse esialgsest kokkupuutestsenaariumist ning sellele järgnevast 
kokkupuutehinnangust ja riski iseloomustusest. Kui esialgse kokkupuutestsenaariumi põhjal ei saa 
kemikaaliohutuse hindamisprotsessis näidata, et riskid on ohjatud, on vaja tööd jätkata. 
Kemikaaliohutuse hindamise käiku saab täiustada mitmete kordamistega. Kemikaaliohutuse 
hindamise kordamisel saab hindamistsükli igal hetkel teavet muuta. Lõplikus kokkupuute-
stsenaariumis dokumenteeritakse, et seal nimetatud käitlemistingimustel ja riskijuhtimismeetmetega 
on riskid ohjatud. See võib kuuluda ametiasutuste kontrolli ja järelevalve alla. Soovitused 
kasutustingimuste osas peavad olema realistlikud sel määral, et selliste käitlemistingimuste või 
riskijuhtimismeetmete kehtestamist, mida allkasutaja rakendada ei saa, tuleks vältida. 

Lõplik kokkupuutestsenaarium kehtib hinnatud aine ja protsesside kohta. Kokkupuutestsenaarium 
võib olla rakendatav ka teiste sarnaste omadustega ainete korral, kui neid kasutatakse samuti nagu 
lõplikus kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud ainet, eeldusel, et aine omadused ei muuda oluliselt 
protsessi tingimusi või riskijuhtimismeetmete tõhusust. 

Kokkupuutestsenaarium peaks hõlmama endas töökeskkonna-, keskkonna- ja tarbijaaspektid aine 
või segu käitlemisel tootja või allkasutaja tasandil. Kokkupuute hindamise erinevate elementide 
tervikuks ühendamisel tuleb arvesse võtta järgmisi aspekte. 

Andke kokkupuutestsenaariumis struktureeritud ülevaade kõigist iga sihtrühma/kokkupuuteviisi 
kohta riskide ohjamiseks vajalikest käitlemistingimustest ja riskijuhtimismeetmetest. 

Iga sihtrühma/kokkupuuteviisi ohutuse hindamine annab loetelu riskide ohjamise tagamiseks 
vajalikest käitlemistingimustest ja riskijuhtimismeetmetest. Näiteks töökeskkonna ohutuse 
hindamine sissehingamise kohta võib tulemuseks anda sellised käitlemistingimused / 
riskijuhtimismeetmed nagu suurim temperatuur, suurim kogus, väikseim ventilatsioonimäär, suurim 
kestus ja sagedus. Samal ajal võib keskkonnaohutuse hindamise tulemuseks olla suurim ööpäevas 
kasutatav ohutu kogus, mis põhineb emissioonivoogudel vette ja õhku ning eeldab reovee 
filtreerimist enne selle laskmist reoveepuhastusse. 

Kaaluge, kas teatud riskijuhtimismeede mõjutab muud ohutuse hindamist 

Mõnel juhul võib riskijuhtimismeetme kasutuselevõtt ühe sihtrühma/kokkupuuteviisi korral 
avaldada mõju mõnele teisele sihtrühmale/kokkupuuteviisidele. Üheks selliseks näiteks on 
töökeskkonnas sissehingamise teel toimuva kokkupuute korral kasutatav riskijuhtimismeede 
„ventilatsioon”. Riskijuhtimismeetme „ventilatsioon” kasutamine suurendab emissioonivoogu õhku. 
Kui sellist aine lisaemissiooni õhku keskkonnaohutuse hindamisel ei arvestatud, tuleb viimast 
korrata, lisades sinna riskijuhtimismeetme „ventilatsioon” kasutuselevõtust tuleneva emissiooni 
õhku. Teiseks näiteks on protsessi isoleeritus. See riskijuhtimismeede alandab keskkonna ja 
töökeskkonna kokkupuutetaset. Muudeks näideteks on kaitsekinnaste kasutamine (töökeskkond) ja 
filtreerimine (keskkond), mis mõlemad suurendavad emissiooni jäätmetesse. Samuti tuleks arvesse 
võtta filtreerimisseadmete käitlemise mõju kokkupuutele töökeskkonnas. 
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Kaaluge käitlemistingimuste / riskijuhtimismeetmete vastastikust sõltuvust 

NB! Käitlemistingimused / riskijuhtimismeetmed võivad üksteisest sõltuda ning nende omavahelise 
suhte mõju ohutushinnangutele tuleb arvesse võtta. Üheks näiteks siin on, et kõrgem temperatuur 
suurendab aurumist ning seega suurendab nii töökeskkonnas sissehingamist kui keskkonna 
kokkupuudet ainega. Selle tulemusena võib ohutult kasutatav ainekogus olla väiksem (kui 
töökeskkonnas sissehingamine või keskkonna kokkupuude määrab ohutu koguse). Seega võib 
temperatuuri muutumisel (nt protsessis või ümbruskonnas) kokkupuude suureneda, mis mõnedes 
stsenaariumides vajab ohjamist soovitatud riskijuhtimismeetmete muutmise teel. 

Tuletage miinimumnõuded tavaliste käitlemistingimuste / riskijuhtimismeetmete korral 

Esialgse kokkupuutestsenaariumi väljatöötamine võib tekitada olukorra, kus ühele ja samale 
mõjutegurile (nt kasutuse kestus või kogus tegevuse kohta) antakse iga kolme sihtrühma korral 
erinev väärtus. Sama lugu võib olla erinevate kokkupuuteviisidega. Lõpliku kokkupuute-
stsenaariumi jaoks tuleks valida kõigi sihtrühmade/kokkupuuteviiside korral riskide ohjatust 
tagavad kõige konservatiivsemad käitlemistingimused / riskijuhtimismeetmed. Näiteks 
töökeskkonna ohutuse hinnang on kinnitatud järgmiste käitlemistingimuste korral: suurim kogus 
toimingu (kasutuse) kohta 100 kg, sagedus 1 toiming ööpäevas ning suurim kestus toimingu kohta 2 
tundi, samas kui keskkonnaohutuse hindamise tulemusel saadi suurimaks ööpäevaseks koguseks 
50 kg. Käesoleval juhul võiks kaaluda käitlemistingimuste täpsustamist: suurimaks koguseks 
toimingu kohta 50 kg, sageduseks 1 toiming ööpäevas ja suurimaks kestuseks 4 tundi. 

Ühendage kõik käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed kokkupuutestsenaariumi 

Pärast käitlemistingimuste / riskijuhtimismeetmete vastastikuse sõltuvuse ja tavaliste 
käitlemistingimuste / riskijuhtimismeetmete miinimumnõuete kaalumist tuleb ohutushinnangutes 
täpsustatud järelejäänud käitlemistingimused / riskijuhtimismeetmed välja tuua, et kõik 
kokkupuuteviisid ja sihtrühmad oleks hõlmatud. Käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete alast 
teavet täpsustatakse kokkupuutestsenaariumis eelistatult standardsõnastust kasutades. 
Kokkupuutestsenaariumis tuleks täpsustada riskijuhtimismeetmete minimaalne nõutav tõhusus. 

Lõplik kokkupuutestsenaarium peaks andma realistlikud, ühemõttelised ohutusalased nõuanded 
aine, ainerühma või segu tootmiseks või kindlaksmääratud kasutusalaks(-aladeks). Seal nähakse ette 
teatud käitlemistingimustel ohutu tootmise ja kasutamise tagamiseks vajalikud riskijuhtimis-
meetmed. Töökohasituatsioonides peaks lõplik kokkupuutestsenaarium olema kooskõlas keemiliste 
mõjurite direktiivis ning direktiivis 89/391/EÜ sätestatud eesmärkide ja meetmete hierarhiaga. 

D.8.2 Nõuanded allkasutajale otsustamiseks, kas ta toimib kokkupuutestsenaariumi 
piirides 

Et aidata allkasutajal hinnata, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumi piirides, on soovitatav 
kokkupuutestsenaariumi 9. jaotisesse lisada viited või lingid vahenditele või meetoditele, mida saab 
kasutada lõpliku kokkupuutestsenaariumi hindamisel, võrreldes kasutustingimustega tarbija tasemel 
ning tarneahelas allpool. Sealhulgas võivad olla lisas G-1 kirjeldatud skaleerimisvahendid. 
Nõuanded peaks võimaldama allkasutajal dokumenteerida, et ta toimib kokkupuutestsenaariumi 
piirides. Eriti oluline on see juhul, kui tootja/importija on näidanud riski ohjatust esindava 
arvutusnäite põhjal, kuid mõne või kõigi parameetrite väärtused selles arvutuses erinevad 
allkasutaja tegelikust tegevusest. Allkasutaja peab siis võib-olla näitama oma käitlemistingimuste ja 
riskijuhtimismeetmete samaväärsust näiteks järgmiste kaalutluste kaudu: 

 suunatud riskihindamise mudeli kokkupuutes võivad mitmed tegurid oma mõjus arvutuslikule 
kokkupuute kontsentratsioonile üksteist kompenseerida. Sellisteks teguriteks on aeg töökohal, 
aine kontsentratsioon segus, tolmusus ning kohtväljatõmbe-ventilatsiooni olemasolu. Jaotise 
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 D.5.3.4 näites osutatakse, kuidas tootja/importija on kohtväljatõmbe-ventilatsiooni puudumist 
oma stsenaariumis kompenseerinud aine kontsentratsiooni piiramisega 20%-ni. 

 EUSES mudelis saab kohalike ööpäevaste koguste korrutamisel vähendamiseelse 
emissiooniteguriga, reovee bioloogilise puhastuse tõhususega ja vastuvõtvate veekogude 
lahjendusteguriga tuletada kohaliku PEC-väärtuse. Seega saab kõigi nende teguritega 
kompenseerida muutusi teistes kolmes teguris, ilma et tekiks vajadus kokkupuutestsenaarium 
uuesti üle vaadata. 

Allkasutajate teabevajaduse paremini mõistmiseks võib tootja/importija lugeda allkasutajate 
juhendit. 



D OSA – KOKKUPUUTESTSENAARIUMIDE KOOSTAMINE 

D.9 LÕPLIKU KOKKUPUUTESTSENAARIUMI KASUTAMINE TARNEAHELAS 

Lõplik(ud) kokkupuutestsenaarium(id) aine kohta tuleb edastada tarneahelas allpool tegutsejatele. 
Kokkupuutestsenaariumi vorm ja sõnastus peavad vastama kolmele nõudele: 

 Riskijuhtimismeetmete nõuanded peaksid olema kokkupuutestsenaariumi saajale kasulikud: 
o Saaja võib olla segu tootjast allkasutaja, kelle jaoks see kokkupuutestsenaarium on 

kolme tüüpi teabe allikaks: 
 segu tootja tehnilise tegevusega (ainete ja/või segude segamine) seotud 

praktilised nõuanded; 
 segu tootja toote koostise ja kujundusega seotud valikute korral asjakohane 

teave; 
 segu tootja klientidele ja temast tarneahelas allpool asuvatele kasutajatele 

vajalik teave ja nõuanded. 
o Saaja võib olla lõppkasutaja, kelle jaoks see kokkupuutestsenaarium on i) tema 

tehnilise tegevusega seotud praktiliste nõuannete ja ii) temast allpool tarneahelas 
(tooted ja jäätmed) riskide ohjamist käsitleva teabe allikaks. 

 Eeldused, mille alusel tarnija peab oma kliendi ja tarneahelas allpool tegutsejate kasutusalasid 
ohutuks, peavad olema allkasutajale läbipaistvad. 

 Kokkupuutestsenaarium peaks sisaldama lühikest nõuannet selle kohta, kuidas stsenaariumi 
saaja saab kontrollida, kas stsenaariumis nimetatud tingimusi kasutaja tasandil täidetakse. 

 

Tootja/importija otsustab, kuidas tuleb tarneahelas vahetult järgnevatele allkasutajatele ning 
tarneahelas allpool tegutsejatele suunatud nõuandeid täita. See sõltub suuresti tingimustest tema ja 
tema klientide turul. Paindliku edastamise saavutamiseks on enamikul juhtudel soovitatav edastada 
kindlaksmääratud kasutusalad aine teatud elutsükli etappe ja/või kasutusalasid (kasutusalade 
rühmasid) puudutavate eraldi kokkupuutestsenaariumide paketina. See annab ka tarneahelas 
vahetult järgnevale allkasutajale võimaluse vastavad kokkupuutestsenaariumid lihtsalt oma 
klientidele edastada. Mõningatel juhtudel võib tõhus olla ka ühendada kõik elutsükli etapid ühte 
kokkupuutestsenaariumi (nt lühikese tarneahela või väga eriomaste kasutusalade või piiratud 
vajaduse korral riskijuhtimise järele). 
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Lisa D-1: Olemasolevate kokkupuutehindamise esimese astme vahendite tugevused ja 
puudused 

ECETOC TRA-mudel kokkupuute hindamiseks töökeskkonnas 
 
Tugevused 
 Selge struktuur. 
 Hindamise aluseks on protsessikategooriaga seotud parameeter. 
 Võetakse arvesse protsessi/tegevuse kestust. 
 EASE-vahendil põhinevad stsenaariumid (protsessikategooriad) ja ekspertsisend tööstuse 

huvirühmadelt. 
 Kohtväljatõmbe-ventilatsiooni arvutuslik tõhusus sõltub protsessist ning sellele ei ole seega 

määratud muutumatut väärtust. See on kooskõlas vaatlustega. See vahend aga ei võimalda 
praegu eristada kohtväljatõmbe-ventilatsioonide erinevaid tüüpe ja tõhususi. 

 

Puudused 
 Mõned protsessikategooriad näivad kattuvat; valik ei ole alati selge. 
 Protsessikategooriaid ei ole piisavalt kõigi esimese astme hindamiste jaoks. 
 Protsessikategooriaid kirjeldatakse erialakeeles; töötajate kokkupuutega (hindamisega) 

tegelevad mitteasjatundjad leiavad seega, et seda vahendit on keeruline kasutada. 
 Kasutatud tootekoguse mõju kokkupuutetasemele saab arvesse võtta vaid 

protsesside/tegevuste/töötoimingute eristamise kaudu ja tegevuse kestuse korral. 
 „Riskijuhtimismeetmeteks“ saab valida vaid „kohtväljatõmbe-ventilatsiooni“ ja (kaudselt) 

muutusi protsessides/tegevustes/töötoimingutes ja kestuses. 
 Veebiversioon ja paberversioon (ECETOCi tehniline aruanne nr 93) ei kattu praegu täielikult; 

paberversioon on hetkel eelistatud valik. Vahendi tulevase uuendamisega see puudus 
parandatakse. 

 Mõõteandmetega võrreldes (projekt RISKOFDERM) on nahakaudne kokkupuude 
kohtväljatõmbe-ventilatsiooni olemasolul siin alahinnatud. 

 NB! Dokumendi koostamise ajal ei ole kõnealuse vahendi nanomaterjalidega kasutamist 
kontrollitud. Kui mudeli väljundit kasutatakse nanomaterjalidega kokkupuute hindamiseks, 
peaksid hinnangut toetama mõõdetud andmed. Kemikaaliohutuse aruandes tuleks selgelt 
kirjeldada hinnanguliste väärtustega soetud ebakindlust ja selle mõju riski iseloomustamisele. 

Puuduste korvamine 
 Kasutada mõlema protsessikategooria korral kõige konservatiivsemat hinnangut, kui valik ei 

ole selge. 
 Eeldada, et väikesed kogused seonduvad lühikese kasutuskestusega. 
 Kasutada hindamise alusena alati paberversiooni (selle aruande saab alla laadida internetist). 
 Eeldada nahakaudse kokkupuute hindamisel kohtväljatõmbe-ventilatsiooni puudumist 

(konservatiivse hinnangu saamiseks). 
 
 
COSHH-BAuA-vahend 
 

Tugevused 

 Väga selge ja kasutajasõbralik struktuur. 
 Väljund on mitmete kokkupuutestsenaariumide korral osutunud üldjoontes tõepäraseks. 
 Annab ohjamisstrateegiad hulga tavapäraste tööülesannete jaoks, nt segamine, täitmine, jne. 
 Ohjamisjuhiste lehed on olemas internetis. 
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Puudused 

 Hinnangud on olemuselt üldised ning seega teatud määral ebamäärased. 
 Hinnatud kokkupuutevahemikke ei saa kasutada edasiste kordamiste aluseks, nt kokkupuute 

kestust arvestades (arvestatud on vaid lühiajalise kokkupuute mõju, st < 15 min ööpäevas). 
 See käsitlus on leidnud piiratud kinnitust, nagu see kokkupuute hindamise mudelite korral alati 

on. 
 Ei sobi gaaside (käideldud või eraldunud) korral. 
 Ei sobi tööülesannete korral, kus tekitatakse suitsu või abrasiivsetel meetoditel tolmu. 
 Ei sobi kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste (CMR) ainete jaoks. 
 NB! Dokumendi koostamise ajal ei ole kõnealuse vahendi nanomaterjalidega kasutamist 

kontrollitud. Kui mudeli väljundit kasutatakse nanomaterjalidega kokkupuute hindamiseks, 
peaksid hinnangut toetama mõõdetud andmed. Kemikaaliohutuse aruandes tuleks selgelt 
kirjeldada hinnanguliste väärtustega soetud ebakindlust ja selle mõju riski iseloomustamisele. 

 

Puuduste korvamine 
Et selle mudeliga saadud hinnangud on teatud määral ebamäärased, töötab see käsitlus järgmistel 
konservatiivsetel eeldustel: 

 aine kontsentratsioon (toodetes) eeldatakse olevat 100%; 
 kokkupuute kestuseks eeldatakse vahetuse pikkus. Kui tegevus kestab vähem kui 15 minutit 

ööpäevas, saab eeldada järgmist madalamat arvutusliku kokkupuute vahemikku ja seda DNEL-
väärtusega võrrelda. 

 
 
ConsExpo 
 

Tugevused 

 On üles ehitatud Euroopa Liidus aktsepteeritavale tehnilisele juhendile olemasolevate ja uute 
ainete kohta (2004). 

 Sisaldab paljude toodete ja kasutusalade vaikeväärtuste andmebaasi (kuigi sisendandmed 
seonduvad enamasti kõrgema, mitte esimese astme mudelitega). 

 Vaikeväärtused on kirjas teabelehtedel. 
 Tasuta. 

Puudused 

 ConsExpo-vahendil puuduvad praegu selged võimalused töötada esimese astme tasandil 
mitmete tarbekaubakategooriatega. Kui lähitulevikus etteantud vaikeväärtused 
tootekategooriate jaoks välja töötatakse, on vaja need omavahel siduda või lisada ConsExpo 
andmebaasi. 

 Riskijuhtimismeetmeid ei ole selge sõnaga nimetatud. 
 NB! Dokumendi koostamise ajal ei ole kõnealuse vahendi nanomaterjalidega kasutamist 

kontrollitud. Kui mudeli väljundit kasutatakse nanomaterjalidega kokkupuute hindamiseks, 
peaksid hinnangut toetama mõõdetud andmed. Kemikaaliohutuse aruandes tuleks selgelt 
kirjeldada hinnanguliste väärtustega soetud ebakindlust ja selle mõju riski iseloomustamisele. 

Puuduste korvamine 
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Toodetega seotud riskijuhtimismeetmeid saab ConsExpos kohandada, muutes sisendparameetreid 
esimese astme võrranditesse (vt jaotis D.4.5). 

Kui toote kohta on täpsemat teavet (nt kui kemikaalikategooriate asemel keskendutakse üksik-
toodetele), tuleb neid andmeid kasutada (ConsExpo-mudeli koos andmebaasi ja teabelehtedega saab 
aadressilt www.consexpo.nl). 
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EUSESi tarbijakokkupuute hindamine 
 
Tugevused 

 On üles ehitatud praegusele Euroopa Liidu tehnilisele juhendile, mida aktsepteeritakse kogu 
Euroopa Liidus. 

 Nõuab vähe andmeid. 
 Tasuta. 

Puudused 

 EUSES-vahendis ei ole praegu vahetuid võimalusi töötada valmistise- ja tootekategooriatesse 
jaotatud tarbekaubakategooriatega. Esialgsed tootekategooria seaded tuleb EUSESi sisendisse 
üle kanda. 

 Nagu teisteski olemasolevates tarbijakokkupuute hindamise vahendites, ei ole ka siin 
riskijuhtimismeetmeid sõnaselgelt nimetatud. 

 NB! Dokumendi koostamise ajal ei ole kõnealuse vahendi nanomaterjalidega kasutamist 
kontrollitud. Kui mudeli väljundit kasutatakse nanomaterjalidega kokkupuute hindamiseks, 
peaksid hinnangut toetama mõõdetud andmed. Kemikaaliohutuse aruandes tuleks selgelt 
kirjeldada hinnanguliste väärtustega soetud ebakindlust ja selle mõju riski iseloomustamisele. 

Puuduste korvamine 

 Tarbijale suunatud riskijuhtimismeetmeid saab lisada käsitsi (lisajuhised on 3. etapis). 
 
 
EUSESi / keskkonda eraldumise kategooriad 
 
Tugevused 

 On üles ehitatud praegusele Euroopa Liidu tehnilisele juhendile, mida aktsepteeritakse kogu 
Euroopa Liidus. 

 Nõuab esmaseks hindamiseks vähe andmeid. 
 Täiustatud andmed käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kohta saab emissiooni 

arvutamiseks sisestada kemikaaliohutuse hindamisprotsessi esimeses astmes. Sama kehtib ka 
täiustatud aineparameetrite kohta, mida saab vahendisse sisestada. 

 On tasuta olemas aadressil http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-
env/risk_assessment_of_Biocides/euses  

Puudused 

 Praeguses EUSESi versioonis ei ole vaike-emissioonitegurite korral selge, mis 
käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete olemasolu eeldatakse. Seetõttu võib kordamise 
tulemuseks olla juba vaike-emissioonitegurisse lisatud riskijuhtimismeetmete dubleerimine. 

 Aine parameetrite, st peamiselt jaotusandmete, tuletamiseks kasutatud korrelatsioonid ei kehti 
anorgaaniliste ja pindaktiivsete ainete kohta. Alati kui mõõdetud jaotus- ja lagunemisandmed 
on kättesaadavad, tuleks neid arvutustes kasutada. See on väga oluline metallide, anorgaaniliste 
ühendite ja pindaktiivsete ainete korral. 

 NB! Dokumendi koostamise ajal ei ole kõnealuse vahendi nanomaterjalidega kasutamist 
kontrollitud. Kui mudeli väljundit kasutatakse nanomaterjalidega kokkupuute hindamiseks, 
peaksid hinnangut toetama mõõdetud andmed. Kemikaaliohutuse aruandes tuleks selgelt 
kirjeldada hinnanguliste väärtustega soetud ebakindlust ja selle mõju riski iseloomustamisele. 
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Puuduste korvamine 

 Siinsed puudused on keskkonda eraldumise kategooriate kasutuselevõtu põhjuseks. Nimetatud 
kategooriaid saab EUSESisse laadida sisendfailidest. 

 Et sisse tuua riskijuhtimismeetmete mõju ja muutusi kasutustingimustes, saab keskkonda 
eraldumise kategooriate etteantud väärtusi asendada enda hinnangutega, allkasutajatelt saadud 
teabega või mõõteandmetega. 

 Metallide, anorgaaniliste ühendite või pindaktiivsete ainete korral kasutage mõõdetud 
jaotusandmeid, kui need on kättesaadavad. Katioonsete ühendite (positiivse laenguga) korral 
võite kasutada väga suuri jaotustegureid (pinnas–vesi, setted–vesi, muda–vesi). Anioonsete 
ühendite (negatiivse laenguga) korral võite kasutada väga väikesi jaotustegureid (pinnas-vesi, 
setted–vesi, muda–vesi). Kui mõõdetud jaotusandmeid saada ei ole, võite käivitada 
simulatsioonide sarja: ühe simulatsiooni, kus kasutate väga suuri jaotustegureid (pinnas–vesi, 
setted–vesi, muda–vesi) ja teise, kus on väga väikesed jaotustegurid. Seejärel saate kasutada 
tulemusi, mis annavad suurimaid arvutusliku riski koefitsiente. 

 
 
EUSESi arvutustabel 
 
Tugevused 

 Samad eelised nagu EUSESi keskkonna kokkupuute ja inimese kaudse kokkupuute 
hindamise mudelil. 

 Kogemustega kasutajale, kellel on vastavad eraldumisandmed käepärast, pakub 
arvutustabeli versiooni emissiooni hindamismudel arvutustes rohkem selgust. 

 Võimaldab ühendada andmeid vastavatesse kokkupuute arvutamise vahenditesse. 
 On olemas tasuta, kui pöörduda Madalmaade riikliku rahvatervise ja keskkonna instituudi 

(www.rivm.nl) ja Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (www.cefic.org) poole. 

Puudused 

 Ei ole ühenduses ühegi protsessi- ega tootekategooriaga, mistõttu eraldumisandmed peab 
kasutaja käsitsi sisestama ning riskijuhtimismeetmete mõju tuleb sisse tuua vähendatud 
emissiooniteguritega. 

 NB! Dokumendi koostamise ajal ei ole kõnealuse vahendi nanomaterjalidega kasutamist 
kontrollitud. Kui mudeli väljundit kasutatakse nanomaterjalidega kokkupuute hindamiseks, 
peaksid hinnangut toetama mõõdetud andmed. Kemikaaliohutuse aruandes tuleks selgelt 
kirjeldada hinnanguliste väärtustega soetud ebakindlust ja selle mõju riski 
iseloomustamisele. 

 

Puuduste korvamine 

Arvutustabeli tarkvaras tuleb kaitsta algoritmide stabiilsust, sest neisse võib kergesti tekitada vigu. 
Vaikeseadena on tehnilise juhendi arvutustabelid kirjutuskaitstud, välja arvatud lahtrid, kuhu saab 
sisestada muutuvaid sisendparameetreid. Kirjutuskaitse mahavõtmisel peab olema väga ettevaatlik. 
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Lisa D-2: Keskkonda eraldumise kategooriate näide 

Järgmise näite eesmärgiks on osutada, kuidas keskkonda eraldumise kategooriad aitavad 
tootjat/importijat aine eraldumise ja kokkupuute esimese astme hindamisel. Arvutused põhinevad 
keskkonda eraldumise kategooriate tabelis emissiooni kohta vette etteantud väärtustel (vt lisa R.16-
1). Need etteantud väärtused pärinevad EUSESist. munitsipaalreoveepuhastuse tõhusust mõjutavad 
aineomadused (vt lisa R.16-4 tabel, mis põhineb mudelil SIMPLETREAT). Etteantud lahjendus on 
kas 20 000 m3 vett ööpäevas (kohalik allikas) või 25·109 m3 aastas (hajutatud eraldumine 
piirkonnas). 

Reoveepuhasti on ainus keskkonda eraldumise kategooriates eeldatud riskijuhtimismeede. 

Näites 1a on esitatud aine töötlemisetappi puudutav juhtum, kus riskide ohjatust saab näidata 
esimese astme hindamise põhjal pärast esimest kordamist. Näites 1b on esitatud sama protsess, kuid 
registreeritava aine PNEC-väärtus on madalam (tegur 50). Riskide ohjatuse näitamiseks on vaja 
kohapealset riskijuhtimist. Protsessi on vaja teist korda korrata. 

Parempoolses tulbas on näidatud, mis teave keskkonda eraldumise kategooriates etteantud 
väärtustest teisendatakse kokkupuutestsenaariumi teabeks ning kuidas järk-järgult lisatakse juurde 
teavet käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kohta. 

NB! Keskkonda eraldumise kategooria kasutamine hindamise alustamisel on kasulik vaid juhul, kui 
vastavates tööstussektorites ei ole (veel) välja töötatud konkreetsemaid REACH-määrusega 
kooskõlas olevaid emissiooni hindamise mudeleid. 
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Näide 1a: Riidevärvi tootja/importija hakkab koostama kokkupuutestsenaariumi keskkonnaosa töötlemisetapi kohta. Tootja/importija tootmismaht on 1000 t/a. 
Aine omadused: Skin sens 1, H317 (kokkupuutel nahaga võib põhjustada allergilise reaktsiooni); olemuslikult biolagunev; vees lahustuvus > 100 g/l; PNEC 500 µg/l 

 Tootja/importija tegevus Teave kokkupuutestsenaariumi ... jaotisesse Kokkupuute hindamise tulemus 

1 Täitke 
kokkupuutestsenaarium 
eelnevalt 
ettevõttesiseselt 
olemasoleva teabega 

 Sissekastmine (sukeldamisprotsessid) [PROC13] => 1. või 2. jaotis 

 Tavaliselt tööstuskeskkond => 1. jaotis 

 Tavaliselt ühendatud munitsipaalreoveepuhastiga => 
riskijuhtimismeetmed 6. jaotisesse 

 Lõppkasutuse värvaine kontsentratsioon 10–50% => jaotis 4.2  

 

2 Valige 
töötlemistingimusi kõige 
paremini kajastav 
keskkonda eraldumise 
kategooria  

ERC 5, sest ainest saab tootemaatriksi osa 

 Kohalik vaikekogus (1000 t / 20 d) = 50 t/d => jaotis 4.3 

 Värvimisprotsessi tõhusus 50% (50% kadu) => 5. jaotis 

 Riskijuhtimismeetme (munitsipaalreoveepuhastus33) tõhusus 40% => 
jaotis 6.2 

Vaike-emissioon reoveepuhastisse (50%) = 25 t/d 

Vaike-emissioon pärast reoveepuhastit (60%) = 15 
t/d 

Kohalik PEC-väärtus (pärast lahjendust 
20 000 m3): 750 mg/l  

3 Tehke 
tootjale/importijale 
kättesaadava teabe 
põhjal kordamine  

 Tekstiilmaterjalide viimistlussektori ülesehituse põhjal võib eeldada, et 
tavaliselt ei panda ühte värvi peale rohkem kui 150 kg/d (keskkonda 
eraldumise kategoorias etteantud 50 t/d asemel): => jaotisesse 4.3 

 Tootja/importija tehnilise juhendi allkasutajale põhjal on värvaine 
vastavatele kiutüüpidele kinnistumismääraks täieliku värvikasutusega 
värvimisel praktikas 95% (keskkonda eraldumise kategoorias etteantud 
50% asemel) => 5. jaotis 

emissioon reoveepuhastisse väheneb teguri 3333 
võrra (= 7,5 kg/d). 

Tulemuseks kohalik PEC-väärtus: 225 µg/l  

4 Tehke kindlaks kriitilised 
mõjutegurid 

95% tõhususega seotud eeldus avaldab tulemusele kriitilist mõju. Seda saab 
saavutada vaid täieliku värvikasutusega värvimisel, mitte immutusvärvimisel 
(tõhusus tavaliselt mitte > 85%) => 5. ja 9. jaotis 

Värvimisprotsessi 85%-line efektiivsus ei ole PEC 
< 500 µg/l saavutamiseks piisav 

5 Tehke järeldus: riskide 
ohjatus vee korral on 
näidatud 

  

 

                                                 
33 SimpleTreat-mudel prognoosib 40% kõrvaldamist olemuslikult biolaguneva aine korral, millel log P < 3. 
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Näide 1b: Riidevärvi tootja/importija hakkab koostama kokkupuutestsenaariumi keskkonnaosa töötlemisetapi kohta. Tootja/importija tootmismaht on 1000 t/a. 
Aine omadused: Skin Sens 1, H317 (kokkupuutel nahaga võib põhjustada allergilise reaktsiooni ); olemuslikult biolagunev; vees lahustuvus > 100 g/l; PNEC 10 µg/l 

 Tootja/importija tegevus Teave kokkupuutestsenaariumi ... jaotisesse Kokkupuute hindamise tulemus 

1 Täitke 
kokkupuutestsenaarium 
eelnevalt 
ettevõttesiseselt 
olemasoleva teabega 

 Sissekastmine (sukeldamisprotsessid) [PROC13] => 1. või 2. jaotis 

 Tavaliselt tööstuskeskkond => 1. jaotis 

 Tavaliselt ühendatud munitsipaalreoveepuhastiga => 6. jaotis 

 Lõppkasutuse värvaine kontsentratsioon 10–50% => jaotis 4.2  

 

2 Valige 
töötlemistingimusi kõige 
paremini kajastav 
keskkonda eraldumise 
kategooria  

ERC 5, sest ainest saab tootemaatriksi osa 

 Kohalik vaikekogus (1000 t / 20 d) = 50 t/d => jaotis 4.3 

 Värvimisprotsessi tõhusus 50% (50% kadu) => 5. jaotis 

 Riskijuhtimismeetme (munitsipaalreoveepuhastus1) tõhusus 40% => jaotis 
6.2 

Vaike-emissioon reoveepuhastisse (50%) = 25 t/d 
=> jaotis 

Vaike-emissioon pärast reoveepuhastit (60%) = 15 
t/d 

Kohalik PEC-väärtus (pärast lahjendust 
20 000 m3): 750 mg/l  

3 Tehke 
tootjale/importijale 
kättesaadava teabe 
põhjal kordamine  

 Tekstiilmaterjalide viimistlussektori ülesehituse põhjal võib eeldada, et 
tavaliselt ei panda ühte värvi peale rohkem kui 150 kg/d (keskkonda 
eraldumise kategoorias etteantud 50 t/d asemel): => jaotisesse 4.3 

 Tootja/importija tehnilise juhendi allkasutajale põhjal on värvaine 
vastavatele kiutüüpidele kinnistumismääraks täieliku värvikasutusega 
värvimisel praktikas 95% (keskkonda eraldumise kategoorias etteantud 
50% asemel) => 5. jaotis 

emissioon reoveepuhastisse väheneb teguri 3333 
võrra (= 7,5 kg/d). 

Tulemuseks kohalik PEC-väärtus: 225 µg/l  

4 Tehke teine kordamine, 
et lisada kohapealsed 
riskijuhtimismeetmed 

 Vajalik on kohapealne eeltöötlus värvivannis. Sobivad meetodid: 
Keemiline oksüdatsioon, nanofiltratsioon, flokulatsioon; eeldatav tõhusus 
95% => jaotis 6.2 

 Piirake ööpäevane kogus väärtusele 120 kg tegevuskoha kohta => jaotis 
4.3 

Kogus väheneb ööpäevas teguri 1,25 võrra 

Riskijuhtimise tõhusus suureneb teguri 20 võrra 

Tulemuseks kohalik PEC-väärtus: 9 µg/l  

4 Tehke kindlaks kriitiline 
mõjutegur 

Eeldus seondub värvaine 95% kinnistumise ja kohapealse eeltöötluse 95% 
tõhususega. Lisaks on vaja tõendusmaterjali selle kohta, et reoveepuhasti 
minimaalne tõhusus (50%) kehtib eeltöödeldud reovee korral.  

 Vaja on pidevat tõhususe ristkontrolli: 
sisestage soovitus kokkupuutestsenaariumi 5. 
ja 9. jaotisesse. 

5 Tehke järeldus: riskide 
ohjatus vee korral on 
näidatud 
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Lisa D-3: Keskkonda eraldumise kategooriate nimetused ja kirjeldused 

 
 ERC 
number 

Nimetus Kirjeldus 

ERC1 Ainete tootmine  Orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete tootmine kemikaalide, naftakeemiasaaduste, lähtemetallide ja mineraalide, sealhulgas 
vaheainete tööstuses, monomeeride tootmine pidevas või perioodilises protsessis, kasutades selleks vastava- või 
mitmeotstarbelisi seadmeid, mida tehniliselt reguleeritakse või juhitakse käsitsi sekkumise teel  
 

ERC2 Valmististe tootmine* Ainete mis tahes valmistisi tootvas tööstustes kokkusegamine ja homogeenimine (keemilisteks) valmististeks, nagu värvid ja 
koduremonditooted, pigmendipastad, kütused, majapidamistooted (puhastusained), määrdeained jne 
 

ERC3 Materjalides valmistise 
tootmine 

Selliste ainete segamine ja homogeenimine, mis füüsikaliselt või keemiliselt seotakse (materjali) maatriksisse või maatriksile, 
nagu plastide lisaained alussegudes või plasttoodetes. Näited: plastifikaatorid või stabilisaatorid PVC-alussegudes või -
toodetes, kristallide kasvuregulaator fotograafilistes filmides jne 
 

ERC4 Töötlemise abiainete 
tööstuslik kasutamine 
protsessides ja toodetes, ilma 
et neist saaks toote osa  
 

Töötlemise abiainete tööstuslik kasutamine pidevas või perioodilises protsessis, rakendades vastava- või mitmeotstarbelisi 
seadmeid, mida tehniliselt reguleeritakse või juhitakse käsitsi sekkumise teel. Näited: keemilistes reaktsioonides kasutatavad 
lahustid või lahustite kasutamine värvide pealekandmisel, määrdeained metallitöötlemisvedelikes, määrdumisvastased ained 
polümeeride vormimisel/valamisel 

ERC5 Tööstuslik kasutamine, kus 
aine lisatakse maatriksisse 
või maatriksile 

Ainete (eraldi või segus) tööstuslik kasutamine (mittetöötlemise abiainetena), mis füüsikaliselt või keemiliste seotakse 
(materjali) maatriksisse või maatriksile, näiteks sideained värvides ja pinnakatetes või liimides, tekstiilmaterjalide värvimisel 
ja nahktoodetes, metalliga katmisel ning galvaniseerimisel. Sellesse kategooriasse kuuluvad ained, millel on tootes konkreetne 
funktsioon, ja samuti ained, mis jäävad tootesse pärast seda, kui neid on elutsükli varasemas etapis kasutatud töötlemise 
abiainetena (nt plasti töötlemisel kasutatavad soojuse stabilisaatorid).  
 

ERC6a Tööstuslik kasutamine muu 
aine tootmisel (vaheainete 
kasutamine)  

Peamiselt keemiatööstuses vaheainete kasutamine pidevas või perioodilises protsessis rakendades tehniliselt reguleeritavaid 
või käsitsi sekkumise teel juhitavaid vastava- või mitmeotstarbelisi seadmeid muude ainete sünteesimiseks (tootmiseks). 
Näited: keemiliste ehitusplokkide (lähteaine) kasutamine põllumajanduskemikaalide, ravimite, monomeeride jne 
sünteesimisel 
 

ERC6b Keemiliselt reaktiivsete 
töötlemise abiainete 
tööstuslik kasutamine  
 

Keemiliselt reaktiivsete töötlemise abiainete tööstuslik kasutamine pidevas või perioodilises protsessis rakendades vastava- 
või mitmeotstarbelisi seadmeid, mida tehniliselt reguleeritakse või juhitakse käsitsi sekkumise teel. Näited: pleegitusainete 
kasutamine paberitööstuses 

ERC6c Monomeeride tööstuslik 
kasutamine termoplastide 
tootmisel 
 

Monomeeride tööstuslik kasutamine polümeeride, plastide (termoplastide) tootmisel, polümerisatsiooniprotsessis. Näited: 
vinüülkloriidmonomeeri kasutamine PVC tootmisel  

  75 
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 ERC 
number 

Nimetus Kirjeldus 

ERC6d Protsessiregulaatorite 
tööstuslik kasutamine 
polümerisatsiooni-
protsessides vaikude, 
kummide, polümeeride 
tootmisel  
 

Kemikaalide tööstuslik kasutamine (ristsidumisained, tahkestamisained) reaktoplastide ja kummi tootmisel, 
polümerisatsiooniprotsessis. Näited: stüreeni kasutamine polüestri tootmisel või vulkaniseerivad ained kummi tootmisel 

ERC 7 Ainete tööstuslik kasutamine 
suletud süsteemides  

Ainete tööstuslik kasutamine suletud süsteemides. Kasutamine suletud seadmetes. Näited: vedelike kasutamine 
hüdraulikasüsteemides, jahutusvedelikud külmutuskappides, määrdeained mootorites, dielektrilised vedelikud 
elektritransformaatorites ning õli soojusvahetites. Funktsionaalne vedelik ja toode omavahel kokku ei puutu ja seega on 
eeldatav heitvee ja õhu kaudu keskkonda eraldumine väike. 
 

ERC8a Töötlemise abiainete 
laialdane hajus kasutamine 
avatud süsteemides 
sisetingimustes 
 

Töötlemise abiainete üld- või kutseline kasutus siseruumides. Kasutuse tulemuseks on (tavaliselt) aine vahetu eraldumine 
keskkonda/kanalisatsioonisüsteemi, näiteks rõivaste pesuvahendid, masinpesuvedelikud ja WC-puhastusvahendid, auto- ja 
jalgratta hooldusvahendid (poleerimisvahendid, määrdeained, jäätõrjevahendid), lahustid värvides ja liimides ning lõhnaained 
ja aerosooli propellandid õhuvärskendajates  

ERC8b Reaktiivainete laialdane 
hajus kasutamine avatud 
süsteemides sisetingimustes 
 

Reaktiivainete üld- või kutseline kasutus siseruumides. Kasutuse tulemuseks on (tavaliselt) aine vahetu eraldumine 
keskkonda, näiteks naatriumhüpoklorit WC-puhastusvahendites, pleegitusained riidepesuvahendites, vesinikperoksiid 
hambahooldustoodetes  

ERC8c Laialdane hajus kasutamine 
sisetingimustes, mille 
tulemusena aine lisatakse 
maatriksisse või maatriksile 
 

Ainete üld- või kutseline kasutus (mittetöötlemise abiainetena) siseruumides, mis füüsikaliselt või keemiliselt seotakse 
(materjali) maatriksile või maatriksisse, näiteks sideained värvides ja pinnakatetes või liimides, tekstiilmaterjalide värvimisel 

ERC8d Töötlemise abiainete 
laialdane hajus kasutamine 
avatud süsteemides 
välitingimustes 
 

Töötlemise abiainete üld- või kutseline kasutus välitingimustes. Kasutuse tulemuseks on (tavaliselt) aine vahetu eraldumine 
keskkonda, näiteks auto- ja jalgratta hooldusvahendid (poleerimisvahendid, määrdeained, jäätõrjevahendid, 
puhastusvahendid), lahustid värvides ja liimides  

ERC8e Reaktiivsete ainete laialdane 
hajus kasutamine avatud 
süsteemides välitingimustes 
 

Reaktiivainete üld- või kutseline kasutus välitingimustes. Kasutuse tulemuseks on (tavaliselt) aine vahetu eraldumine 
keskkonda, näiteks naatriumhüpokloriti või vesinikperoksiidi kasutamine pindade puhastamiseks (ehitusmaterjalid)  

ERC8f Laialdane hajus kasutamine 
välitingimustes, mille 
tulemusel aine lisatakse 

Ainete üld- või kutseline kasutus (mittetöötlemise abiainetena) välitingimustes, mis füüsikaliselt või keemiliselt seotakse 
(materjali) maatriksisse või maatriksile, näiteks sideained värvides ja pinnakatetes või liimides  
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 ERC 
number 

Nimetus Kirjeldus 

maatriksisse või maatriksile 
 

ERC9a Ainete laialdane hajus 
kasutamine suletud 
süsteemides sisetingimustes 
 

Ainete üld- või kutseline kasutus (väikeses mahus) siseruumides suletud süsteemides. Kasutamine suletud seadmetes, näiteks 
jahutusvedelikud külmutuskappides, õliradiaatorid 

ERC9b Ainete laialdane hajus 
kasutamine suletud 
süsteemides välitingimustes 
 

Ainete üld- või kutseline kasutus (väikeses mahus) väljas suletud süsteemides. Kasutamine suletud seadmetes, näiteks 
hüdraulikavedelikud autovedrustuses, määrdeained mootoriõlides ning pidurivedelikud auto pidurisüsteemis 

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

Toodetesse/-tele ja materjalidesse/-dele lisatud ainete väike eraldumine nende kasutusea jooksul välitingimustes, näiteks 
metall-, puit- ja plastkonstruktsioonid ning ehitusmaterjalid (vihmaveerennid, äravoolutorud, raamid jne) 

ERC10b Pikaealiste toodete ja 
materjalide, millest ainete 
eraldumine on suur või ette 
nähtud, laialdane hajus 
kasutamine välitingimustes 
(sh abrasiivtöötlus) 

Toodetesse/-tele ja materjalidesse/-dele lisatud ainete suur või ettenähtud eraldumine nende kasutusea jooksul välitingimustes. 
Näited: rehvid, töödeldud puittooted, töödeldud tekstiilmaterjalid, nagu päikesevarjud ja mööbel, tsinkanoodid 
kaubalaevanduses ja lõbusõidulaevades ning piduriklotsid veo- või sõiduautodes. Hõlmab ka ainete eraldumist toote 
maatriksist töötlemise tulemusel. Selline protsess on tavaliselt seotud protsessikategooriatega 21, 24 ja 25, näiteks hoonete 
(sildade, fassaadide) või sõidukite (laevade) liivaga puhastamine. 
 
 

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

Toodetesse/-tele ja materjalidesse/-dele lisatud ainete väike eraldumine nende kasutusea jooksul sisetingimustes. Näited: 
põrandamaterjalid, mööbel, mänguasjad, konstruktsioonimaterjalid, kardinad, jalatsid, nahktooted, paberi- ja papitooted 
(ajakirjad, raamatud, ajalehed ning pakkematerjal), elektroonikaseadmed (ümbrised) 

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

Toodetesse/-tele ja materjalidesse/-dele lisatud ained, millel on suur või ettenähtud eraldumine nende kasutusea jooksul 
siseruumides. Näited: aine eraldumine tekstiilmaterjalidest (riided, põrandavaibad) nende pesemisel. Hõlmab ka ainete 
eraldumist toote maatriksist töötlemise tulemusel. Selline protsess on tavaliselt seotud protsessikategooriatega 21, 24 ja 25, 
näiteks siseruumides värvi eemaldamine.  

ERC12a Toodete tööstuslik 
töötlemine 

Toodetesse/-tele ja materjalidesse/-dele lisatud ained, mis eralduvad toote maatriksist töötlemise tulemusel (eraldumine on 
ette nähtud või mitte). Selline protsess on tavaliselt seotud protsessikategooriatega 21, 24 ja 25. Protsessid, milles materjali 
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 ERC 
number 

Nimetus Kirjeldus 

abrassiivtehnikatega (ainete 
eraldumine on väike) 

kõrvaldamine on ette nähtud, kuid eeldatav aine eraldumine on väike, on näiteks kanga lõikamine, metalli või polümeeride 
lõikamine, masintöötlemine või lihvimine ehituses 
 

ERC12b Toodete tööstuslik 
töötlemine 
abrassiivtehnikatega (suur 
eraldumine) 

Toodetesse/-tele ja materjalidesse/-dele lisatud ained, mis eralduvad toote maatriksist töötlemise tulemusel (eraldumine on 
ette nähtud või mitte). Selline protsess on tavaliselt seotud protsessikategooriatega 21, 24 ja 25. Protsessid, milles materjali 
eemaldamine on ette nähtud ja eeldada võib suurt tolmuhulka, on näiteks liivaga puhastamine või värvi eemaldamine 
haavelpuhastusega 
 

 Muud keskkonnaomadused; 
täpsustada 
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Lisa D-4: Protsessikategooriate sidumine keskkonda eraldumise kategooriatega34 

  Töötajatele suunatud riskijuhtimise kategooriatel põhinevad 
protsessikategooriad35  

ERC nr 

PROC1 

 
Kasutamine suletud protsessis, kokkupuude on ebatõenäoline 

Tööstuslik kasutus 

1, 6a, 6c 

PROC2 Kasutamine suletud, pidevates protsessides, mille juures esineb 
juhuslikku ohjatud kokkupuudet (nt proovivõtmisel). 

Tööstuslik kasutus  

1, 6a, 6c, 7 

 

PROC3 Kasutamine suletud perioodilises protsessis (süntees või valmistise 
tootmine) 

Tööstuslik kasutus 

1, 2, 6a, 6d 

PROC4 Kasutamine perioodilises ja muudes protsessides (süntees), kus 
esineb võimalusi kokkupuuteks 

Tööstuslik kasutus  

1, 6a, 6c, 6d 

PROC5 Segamine või homogeenimine segude või toodete tootmisel 
perioodilises protsessis (mitmes etapis ja/või olulise kokkupuutega)

Tööstuslik kasutus  

2, 3 

PROC6 Kalandreerimistööd 

Tööstuslik kasutus  

5 

PROC7 Pihustamine tööstuskeskkonnas ja -rakendustes 

Tööstuslik kasutus 

4, 5 

PROC8 Aine või segu üleviimine anumatesse/suurtesse mahutitesse või 
neist välja (täitmine/tühjendamine) rajatistes, mis ei ole 
eriotstarbelised 

Tööstuslik/kutseline kasutus 

Hõlmatud tööstuslikes 
keskkonda eraldumise 
kategooriates  

PROC9 Aine või segu üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse 
eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) 

Tööstuslik kasutus 

Hõlmatud tööstuslikes 
keskkonda eraldumise 
kategooriates  

PROC10 Liimi pealekandmine rulli või pintsliga ja muu katmine 

Tööstuslik/kutseline kasutus 

4, 5, 8a, 8c, 8d, 8f 

 

PROC11 Pihustamine väljaspool tööstuskeskkonda ja/või -rakendusi 

Kutseline kasutus  

8a, 8c, 8d, 8f 

 

PROC12 Vahustavate ainete kasutamine vahu tootmisel 

Tööstuslik kasutus 

5 

PROC13 Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel 

Tööstuslik/kutseline kasutus 

4, 5, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f

PROC14 Segude või toodete tootmine tableteerimise, kokkusurumise, 
ekstrudeerimise, pelletiseerimise teel 

Tööstuslik kasutus 

1,2,3 

                                                 
34 NB! Käesolevas lisas esitatud tabelid on vastavalt peatükile R12 ajakohastamata. 

35 Lisaks on veel mõned töötoimingud, millele ei ole veel suunatud riskijuhtimise (TRA) kategooriat omistatud. 
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  Töötajatele suunatud riskijuhtimise kategooriatel põhinevad 
protsessikategooriad35  

ERC nr 

PROC15 Laborireagentide kasutamine 

Kutseline kasutus 

8a, 8b 

PROC16 Aine kasutamine kütuseallikana, võib eeldada mõningast 
kokkupuudet põlemata tootega. 

Tööstuslik/kutseline kasutus 

Ei rakendata 

PROC17 Õlitamine suure energiakuluga tingimustes osaliselt avatud 
protsessis 

Tööstuslik/kutseline kasutus 

4, 8d 

PROC18  Määrimine suure energiakuluga tingimustes 

Tööstuslik/kutseline kasutus 

4, 8d 

PROC19 Käsitsi segamine, esineb vahetu kokkupuude ja kasutatakse ainult 
isikukaitsevahendeid 

Kutseline kasutus 

8a kuni 8f 

PROC Xyz Muu protsess või tegevus  

 Soojus- või rõhuülekandevedelike laialdane kasutamine suletud 
süsteemides 

9a, 9b 

 Materjalide ja/või toodete koostises olevate ainete käsitsemine 
vähese energiakuluga  

Ei ole veel rakendatav 

 Potentsiaalselt suletud töötlemisoperatsioonid kõrgendatud 
temperatuuril  

Ei ole veel rakendatav 

 Avatud süsteemis töötlemine ja ülekandmine kõrgendatud 
temperatuuril  

Ei ole veel rakendatav 

 Materjalide ja/või toodete koostises olevate ainete töötlemine suure 
(mehaanilise) energiakuluga  

Ei ole veel rakendatav  

 Töötlemine kõrgel temperatuuril  Ei ole veel rakendatav 
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Lisa D-5: Tootekategooriate sidumine keskkonda eraldumise kategooriatega36 

Lisa D-5: Tootekategooriate sidumine keskkonda eraldumise kategooriatega 

 Tootekategooriate [AC] loetelu ERC nr 

Sõiduautod ja mootorrattad  10a, 10b AC02 

 Muud sõidukid: raudtee-, õhusõidukid, laevad, paadid, veoautod 10a, 10b 

AC03 Masinad ja nende mehaanilised seadmed 10a, 10b, 11a, 
11b 

AC04 Elektri- ja elektroonikaseadmed, nt arvutid, kontorivarustus, video- ja 
audiosalvestuse ning sideseadmed 

11a 

 Elektripatareid ja -akud 11a 

 Elektri- ja elektroonikaseadmed: kodumasinad 11a 

AC05 Klaasi- ja keraamikatooted: lauanõud, potid, pannid, toidusäilitusnõud 10a, 11a 

Kangad, tekstiilid ja riietusesemed: voodiriided ja rõivad 11b AC06 

Kangad, tekstiilid ja riietusesemed: kardinad, polstermööbel, vaibad, põrandakatted 11a 

AC08 Nahktooted: riietusesemed ja polstermööbel 11a 

Metalltooted: söögiriistad, kööginõud, potid, pannid 11a 

Metalltooted: mänguasjad 10a, 11a 

AC10 

Metalltooted: mööbel 10a, 11a 

Pabertooted: salvrätid, käterätid, ühekordselt kasutatavad nõud, mähkmed, naiste 
hügieenitarbed, täiskasvanute inkontinentsussidemed, kirjapaber 

11a, 11b AC11 

Pabertooted: ajalehed, pakkematerjal 11a 

Foto- ja reprograafiatooted: fotokaamerad, videokaamerad, => AC04 võib paremini 
sobida 

11a AC13 

Foto- ja reprograafiatooted: filmid, fotod 11a 

Kummitooted: rehvid 10b 

Kummitooted: põrandakatted 11a 

Kummitooted: jalatsid 10a, 10b 

Kummitooted: mänguasjad 11a 

AC15  

Muud üldised kummitooted  

Puit ja puitmööbel: põrandamaterjalid  11a, 11b 

Puit ja puitmööbel: mööbel  10a, 11a 

AC17 

Puit ja puitmööbel: mänguasjad  10a, 11a 

C18.1 Konstruktsioonitooted ja ehitusmaterjalid siseruumides kasutamiseks: 
seinakonstruktsioonimaterjalid, keraamilised, metallist, plastist ja puidust 
konstruktsioonimaterjalid, soojustusmaterjalid 

11a 

                                                 
36 NB! Käesolevas lisas esitatud tabelid on vastavalt peatükile R12 ajakohastamata. 
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Lisa D-5: Tootekategooriate sidumine keskkonda eraldumise kategooriatega 

 Tootekategooriate [AC] loetelu ERC nr 

C18.2 Konstruktsioonitooted ja ehitusmaterjalid väliseks kasutamiseks: 
seinakonstruktsioonimaterjalid, teekattematerjalid, keraamilised, metallist, plastist 
ja puidust materjalid, soojustusmaterjalid 

10a, 10b 

C19 Plastist kommerts- ja tarbetooted, näiteks ühekordselt kasutatavad nõud, 
toidusäilitusnõud, toidupakendid, lutipudelid 

11a 

 Plasttooted: põrandakatted 11a 

 Plasttooted: mänguasjad 10a, 11a 

 

Lisa D-5: Tootekategooriate sidumine keskkonda eraldumise kategooriatega ERC nr 

Lõhnastatud tooted   

AC31 Rõivad 11b 

AC32 Kustutuskummid 11b 

AC33 Kanne eemaldati pärast 2008. aasta märtsis toimunud REACHi pädevate asutuste 
(CA) koosolekut. 

 

AC34 Mänguasjad 11b 

AC35 Pabertooted 11b 

AC36 CD-d 11b 

AC37 Muud lõhnastatud tooted; palun täpsustage37  

Määret ja/või korrosioonitõrjevahendit eraldavad tooted   

AC38 Metallosade määret ja/või korrosioonitõrjevahendit eraldavad pakkematerjalid 11b 

AC39 Muud tooted, millest eraldub määret või korrosioonitõrjevahendit, palun täpsustage38  

Muud tooted, millest ainete eraldumine on ette nähtud; palun täpsustage  

AC40 Muud tooted, millest ainete eraldumine on ette nähtud; palun täpsustage39  

 
 

                                                 
37 Täpsustage vabatekstiväljal, kui i) toode ei kuulu ühtegi kategooriasse või ii) registreerija soovib tooteks töödeldud 
aine kasutusala täpsemalt kirjeldada; sellistel juhtudel tuleb kasutada TARIC-nimetusi. 
38 Vt eelmine joonealune märkus. 
39 Vt eelmine joonealune märkus. 
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