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pädevate asutuste heakskiitu anti juhendid ECHA-le avaldamiseks ja edasiseks 
täiendamiseks. Kõik juhendi ajakohastused koostab ECHA ning need läbivad 
konsultatsioonimenetluse, kus osalevad liikmesriikide, tööstuse ja valitsusväliste 
organisatsioonide sidusrühmad. Konsultatsioonimenetluse üksikasjalik teave on dokumendis 

http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf  

Juhendeid saab alla laadida ECHA veebilehelt (http://echa.europa.eu/reach_et.asp), kus 
avaldatakse ka uusi või ajakohastatud juhendeid. 

Käesolev dokument käsitleb REACH-määrust ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006.
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1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 
ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) parandus (ELT L 396, 30.12.2006); muudetud nõukogu 15. 
novembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1354/2007, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise 
tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 304, 22.11.2007, lk 1). 

 

http://echa.europa.eu/reach_et.asp


 

Dokumendi muudatused 

NB! Algversioon (V.1.1, veebruar 2008) on mitmekordsel ajakohastamisel ja partnerite 
eksperdirühmadega konsulteerimisel suures ulatuses ümber kirjutatud. Sel põhjusel eritleb 
dokumendi muudatuste loetelu vaid suuremad muudatused, kuid ei võta arvesse 
ümbersõnastusi ega toimetuslikke muudatusi. 

Versioon Punkt Muudatus Kuupäev 

   Juuni 2007 

 1.2.3 Sõnastus ühtlustati punktiga 1.2.2 ja sõnastati 
selgemalt, et registreerija saab tugineda vaid 
oma kliendi kinnitusele, et ainet kasutatakse 
rangelt ohjatud tingimustes. 

Veebruar 2008 

 1.2.3 Viimase lõigu lõppu lisati lause nõuandega 
teatada Euroopa Liidu välistele klientidele 
riskijuhtimismeetmed. 

Veebruar 2008 

 2 Selgitus, et registreerida on vaja üksnes juhul, 
kui aine ei ole registreerimisest vabastatud. 

Veebruar 2008 

 2 Neljandale lõigule lisati lause, mis selgitab, 
kuidas saab registreerimistoimikut esitada 
juhul, kui ainet toodetakse või imporditakse ka 
muudel eesmärkidel kui vaheainena 
kasutamiseks või kui tootmine või 
kasutusala(d) ei toimu rangelt ohjatud 
tingimustes. 

Neljanda lõigu lõppu lisati lause, mis selgitab 
tasude arvutamist. 

Veebruar 2008 

 2 Lk 12 alt kolmandale lõigule lisati mõni sõna, 
mis selgitavad, et nõutav teave kehtib üksnes 
transporditavatele vaheainetele. 

Veebruar 2008 

 2.1 Loendi teisest punktist kustutati viide 
tegevuskohtadele Euroopa Liidus ja väljaspool 
seda. 

Veebruar 2008 

 2.2 Klassifitseerimise peatükki lisati tekst, mis 
selgitab, et vaheained on vaja üksnes 
klassifitseerida, kuid mitte märgistada. 

Samuti täpsustati, kus tuleb teatada 
riskijuhtimismeetmetest ja rangelt ohjatud 
tingimustest. 

Veebruar 2008 

 2.3 Klassifitseerimise peatükki lisati tekst, mis 
selgitab, et vaheained on vaja üksnes 
klassifitseerida, kuid mitte märgistada. 

Samuti täpsustati, kus tuleb teatada 
riskijuhtimismeetmetest ja rangelt ohjatud 
tingimustest. 

Veebruar 2008 
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 2.5 Kolmanda lõigu loendisse lisati punkt 
täpsustusega, mida juhtregistreerijal 
soovitatakse esitada. 

Veebruar 2008 

 2.7 Lisati mõni sõna, mis selgitab, millal 
täpsustatakse registreerimistasu. 

Veebruar 2008 

V.03 1.2 Teksti tehti mitmesuguseid muudatusi, 
parandusi ja ajakohastusi, mis selgitavad 
ülesandeid ja kohustusi, sealhulgas 
klassifitseerimise ja märgistamisega seotud 
nõuete kohta. 

Oktoober 2010 

V.03 2.  Lisati selgitusi olukordade kohta, kui aine on 
registreeritud vaheainena kasutamiseks ja 
muudeks kasutusaladeks. Selgitus hõlmab ka 
tasude arvutamist. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.  Lisati selgitus, et artikli 18 lõike 4 kriteeriume 
saab kasutada ka põhjendamisel, et kohapeal 
kasutatavate vaheainete korral on 
kehtestatud rangelt ohjatud tingimused.  

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Rõhutati, et vaheaine registreerija saab valida 
kahe registreerimisviisi vahel: kui kehtestatud 
on rangelt ohjatud tingimused (sh range 
eraldatus), siis tuleb kasutada artiklite 17-18 
kohast viisi; kui riskide ohjamine saavutatakse 
muude meetmetega kui rangelt ohjatud 
tingimused, tuleb kasutada artikli 10 kohast 
viisi. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Lisati lõik, millega muudetakse REACH-
määruse artikli 18 lõike 4 tekst 
süstemaatiliseks viiteloendiks erinevate range 
eraldatuse elementide ja nende 
põhitoimingute vahel, mille suhtes neid 
kohaldatakse. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Selgitati isikukaitsevahendite rolli rangelt 
ohjatud tingimustes. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Allmärkused 10–12: ajakohastati viited 
muudele ühenduse õigusaktidele. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Selgitati, et kuigi registreerimistoimikus ei 
nõuta rangelt ohjatud tingimuste täielikku 
dokumenteerimist, tuleb registreerijal anda 
üldülevaade, kuidas ta on jõudnud järelduseni, 
et rangelt ohjatud tingimused on saavutatud. 
Viidatakse 3. lisale, mille järgi saab 
registreerija esitada riskijuhtimismeetmete 
üksikasjad liigendatud kujul. 

Oktoober 2010 
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V.03 2.1 Ettevõttesiseste dokumentide loetelust 
kustutati DNEL- ja PNEC-väärtused, sest 
rangelt ohjatud tingimustes kasutatavate 
isoleeritud vaheainete korral ei nõuta 
kemikaaliohutuse hindamist. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Täpsustati protsessi kujunduse ja rangelt 
eraldatuse dokumentide loetelu 

Oktoober 2010 

V.03 2.1 Täpsustati protsessi kujunduse ja rangelt 
eraldatuse dokumentide loetelu 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.1 Selgitati, kuidas erineb range eraldatus sellest, 
kui eraldumist minimeeritakse tehniliste ja 
menetluslike vahenditega. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.1 Selgitati, et määruse artikli 18 lõike 4 punkti a 
kohane „range eraldatus” tähendab 
eraldumise ennetamiseks ette nähtud tehnilisi 
vahendeid, võttes arvesse aine füüsikalis-
keemilisi omadusi ja protsessitingimusi. 
Eraldatus on võimalik saavutada mehaaniliste 
barjääride ja õhuvoolu põhiste barjääride 
kombinatsiooniga. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.1 Punkti lisati ohjamise skaalapõhine 
lähenemine näitena selle kohta, kuidas 
liigitada ohjamis- vastavalt 
eraldamisstrateegiaid. Üksikasjalikumate 
näidete kohta lisati viide COSHHi 
ohjamisjuhiste lehtedele. Selgitati, et artikli 18 
lõike 4 punktile a vastav „range eraldatus” 
tähendab eraldumise ennetamiseks ette 
nähtud tehnilisi vahendeid, võttes arvesse 
aine füüsikalis-keemilisi omadusi. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.1 Lisati uus tekstikast (2) eraldamisstrateegiate 
näidete kohta, koos lisateabe viidetega. 

Farmaatsiatööstuse näite tekstikastist (3) 
eemaldati artikli 18 lõike 4 punkti b meetmed. 
Lisati meetmete uusi näiteid (nt 
pehmeseinalised isolaatorid). 

Uus näitekast (6): kaubavagunite täitmine ja 
tühjendamine keemiatööstuses 

Uus näitekast (7): ladustamismahutid, 
lenduvate vedelike mahutite täitmine ja 
tühjendamine 

Oktoober 2010 

 



 

Versioon Punkt Muudatus Kuupäev 

V.03 2.1.1 Punktist eemaldati kõik range eraldatusega 
seotud viited avatud protsessidele. 

Punkti 2.1.1 lõppu lisati lõik mõõdetud või 
modelleeritud eraldumis-/kokkupuuteandmete 
rolli kohta ja vaheainete olemusliku ohtlikkuse 
kohta olemasoleva teabe rolli kohta range 
eraldatuse kujundamisel. Eemaldati kõik muud 
dokumendi eelmises versioonis mitmes kohas 
olnud viited ohuteabele, riskikaalutlustele ja 
kokkupuuteandmetele. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.2 Selgitati, et jääkeraldumise minimeerimiseks 
tuleb peale rangele eraldatusele võtta 
menetluslikke ja ohjemeetmeid. Lisati viide 
asjakohasele parima võimaliku tehnika 
viitedokumendile (BREF).  

Oktoober 2010 

V.03 Näited Keskkonda eraldumise tehniliste 
ohjemeetmete näited tõsteti punktist 2.1.1 
punkti 2.1.2. Samuti selgitati, et reoveepuhasti 
võib täita või mitte täita rangelt ohjatud 
tingimuste nõudeid, olenevalt vaheaine 
omadustest. 

Oktoober 2010 

V.03 2.1.4 Lisati viide keemiatööstuse jäätme- ja 
reoveekäitluse parima võimaliku tehnika 
viitedokumendile (BREF).  

Oktoober 2010 

V.03 2.1.6 Uue punktina lisati REACH-määruse kohaste 
rangelt ohjatud tingimuste põhimõtete 
kokkuvõte. 

Oktoober 2010 

V.03 2.3 Lisati selgitus, et kui transporditavate 
isoleeritud vaheainete korral puudub rangelt 
ohjatud tingimuste kinnitus, tuleneb sellest 
kohustus registreerida aine artikli 10 kohaselt. 

Oktoober 2010 

V.03 2.3 Lisati viide REACH-määruse II lisa punktile 8.2 
(kooskõla ohutuskaardil esitatud 
riskijuhtimismeetmete ning nende tingimuste 
vahel, millega põhjendatakse registreerimist 
artiklite 17-18 alusel.) 

Oktoober 2010 

V.03 1. lisa Mitmesugused lisandused ja täiustused, et viia 
lisa kooskõlla määrusega. 

Oktoober 2010 

V.03 3. lisa Uus: kohapeal kasutatavate ja 
transporditavate vaheainete 
riskijuhtimismeetmete teabe 
dokumenteerimise vorm 
registreerimistoimikus. 

Oktoober 2010 

V.03 4. lisa Uus: vaheainete määratlus, mille leppisid 
komisjon, liikmesriigid ja ECHA kokku 4. mail 

Oktoober 2010 
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1 SISSEJUHATUS 

1.1 Vaheainete eri kategooriate määratlused 

REACH-määruses on vaheaine määratletud ainena, mida toodetakse ja kasutatakse 
või tarbitakse keemilistes protsessides eesmärgiga muuta see aine mõneks teiseks 
aineks (artikli 3 lõige 15).  

REACH-määrus eritleb mitu vaheainete liiki: 

 isoleerimata vaheained 

 isoleeritud vaheained 

 kohapeal kasutatavad (mittetransporditavad) isoleeritud vaheained 

 transporditavad isoleeritud vaheained 

Isoleerimata vaheaine on vaheaine, mida ei eemaldata sünteesi jooksul tahtlikult (välja 
arvatud proovivõtuks) seadmetest, milles süntees toimub. Sellised seadmed hõlmavad 
reaktsioonianumat, selle lisaseadmeid ja mis tahes seadmeid, mille kaudu aine (ained) liigub 
(liiguvad) pideva voona või perioodiliselt, samuti torustikku aine ühest anumast teise 
üleviimiseks järgmise reaktsiooniastme jaoks; seadmed ei hõlma mahuteid ja teisi anumaid, 
milles ainet (aineid) pärast tootmist hoitakse (artikli 3 lõike 15 punkt a).  

Kohapeal kasutatav isoleeritud vaheaine on vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine 
kriteeriumidele ja mille puhul vaheaine tootmine ja teise (teiste) aine (ainete) sünteesimine 
sellest vaheainest toimub ühes ja samas tegevuskohas, mida käitab üks või mitu juriidilist 
isikut (artikli 3 lõike 15 punkt b). 

Tegevuskoht on tegevuse asukoht; juhul kui aine (ainete) tootjaid on rohkem kui üks, 
kasutatakse ühiselt teatud infrastruktuure ja seadmeid (artikli 3 lõige 16). 

Transporditav isoleeritud vaheaine on vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine 
kriteeriumidele ja mida transporditakse tegevuskohtade vahel või tarnitakse teistesse 
tegevuskohtadesse (artikli 3 lõike 15 punkt c).  

Olukordi, kus ainet võib REACH-määruse kohaselt käsitada vaheainena või mitte, 
selgitatakse komisjoni, liikmesriikide ja ECHA 4. mail 2010 kokku lepitud vaheainete 
määratluses2, mis on käesoleva juhendi lähtekohaks. Dokument on lisatud käesolevale 
juhendile 4. lisana. 

Sõltuvalt identifitseeritud vaheainetest kehtivad erinevad kohustused ja nõutav teave (vt 
punkt 1.2.2). 

 
2 http://guidance.echa.europa.eu/guidance_et.htm#GD_PROCC 

2 



Vaheainete juhend  Versioon 2 – detsember 2010 
   

 

Isoleeritud vaheaine elutsükkel algab selle tootmisega (praktilises mõttes selle 
eemaldamisega tootmisprotsessist). Elutsükkel lõpeb aine kasutamisega mõneks teiseks 
aine tootmise sünteesiprotsessis. 

Isoleeritud vaheaine jäägid, mida tootmisprotsessi käigus mõneks teiseks aineks ei muudeta 
ja mida ei taaskasutata isoleerimata või isoleeritud vaheainena, enamasti visatakse ära või 
kõrvaldatakse jäätmetena ja suunatakse jäätmekäitlusse. Selle tõttu ei kuulu need enam 
REACH-määruse kohaldamisalasse. Kui sünteesitud aines leidub vaheaine jääke, siis on 
need sünteesitud aine lisandid ning neid hõlmab sünteesitud aine registreerimine ja 
hindamine. 

1.2 Ülesanded ja kohustused 

1.2.1 Isoleerimata vaheained 

Kui ainet kasutatakse isoleerimata vaheainena, ei kohaldu selle suhtes REACH-kohustusi 
(artikli 2 lõike 1 punkt c). 

1.2.2 Kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained 

Kui kohapeal kasutatavaid isoleeritud vaheaineid toodetakse vähemalt 1 t/a, peavad tootjad 
esitama registreerimistoimiku, välja arvatud juhul, kui aine on registreerimist käsitlevates 
sätetes registreerimisest vabastatud (lisateave REACH-määruse kohaldamisala kohta on 
registreerimisjuhendi punktis 1.6). Tavalisel registreerimisel (st muud kui vaheainena 
registreerimisel) esitatav teave on loetletud artiklis 10 ja seda on üksikasjalikult käsitletud 
registreerimisjuhendi punktis 1.8.1. Kui kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
registreerijad kinnitavad, et ainet toodetakse ja kasutatakse artikli 17 lõikes 3 ja käesoleva 
juhendi punktis 2.1 kirjeldatud rangelt ohjatud tingimustes, saab esitada vähendatud 
registreerimisteavet vastavalt artikli 17 lõikele 2. 

Registreerimiskohustused ja -vabastused 

 Artikli 2 lõikes 8 vabastatakse vaheained REACH-määruse II jaotise 1. peatükis 
viidatud üldisest registreerimiskorrast. Selle asemel peab kohapeal kasutatava 
isoleeritud vaheaine tootja oma aine, mida toodetakse vähemalt 1 t/a, 
registreerima REACH-määruse II jaotise 3. peatükis sätestatud erikorra järgi. 

 Kui kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine tootja/importija on esitanud 
direktiivile 67/548/EMÜ vastava teavituse, ei nõuta registreerimist; ainet 
käsitletakse registreerituna ja ECHA annab sellele registreerimisnumbri (artikkel 
24). 

 Kui tootja kinnitab oma IUCLID-registreerimistoimikus, et kohapeal kasutatavat 
isoleeritud vaheainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes (vt 
punkt 2.1), vähendatakse aine olemuslike omaduste (füüsikalis-keemilised 
omadused ning inimtervist ja keskkonda mõjutavad omadused) kohta nõutavat 
teavet juba olemasolevate andmetega (nt teave, mis tal endal on juba olemas 
või mida ta saab hankida muudest allikatest) ja isegi kui olemas on uuringute 
aruanded, tuleb esitada vaid uuringute kokkuvõtted (artikkel 17) (vt punkt 2.2). 

3 



Vaheainete juhend  Versioon 2 – detsember 2010 
   

 

                                                

 Polümeeride tootmisel kohapeal kasutatava isoleeritud vaheainena kasutatavate 
monomeeride korral ei kohaldata vaheainete vähendatud registreerimissätteid 
(artikli 6 lõige 2) ja tootja peab järgima sama registreerimiskorda kui „tavalise“, 
mittevaheainena kasutamise korral (vt registreerimisjuhend). 

 Kui rangelt ohjatud tingimused ei ole täidetud, nõutakse kogusest olenevalt 
täielikke (tavalisi) andmeid (artiklid 10 ja 12), ning kui kogus on suurem kui 10 
t/a, nõutakse kemikaaliohutuse hindamist. Siia kuuluvad ka olukorrad, mis 
tekivad toimiku ajakohastamisel. 

 Kui registreerija ei kasuta ainet enam üksnes vaheainena ja/või kui registreerija 
ei saa enam kinnitada, et ainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud 
tingimustes, tuleb registreerimistoimikut tarbetult viivitamata ajakohastada 
vastavalt artikli 22 lõikele 1 ning lisada kogu artiklitega 10 ja 12 nõutav teave, 
olenevalt kogusevahemikust, mille jaoks on aine registreeritud. 

Klassifitseerimine ja märgistamine 

Kui kohapeal kasutatav isoleeritud vaheaine kuulub registreerimisele ja kui tootja viib 
vaheainet turule (st ta teeb selle kättesaadavaks teisele juriidilisele isikule kas samas või 
teises tegevuskohas), peab tootja teatama klassifitseerimise ja märgistamisega seotud 
teabe ECHA asutatud klassifitseerimis- ja märgistusandmikku vastavalt määruse (EÜ) nr 
1272/2008 artikli 39 punktile a ja artiklile 40. 

Teate saab esitada kas andmikku eraldi teate saatmisega või asjakohase teabe, st CLP-
määruse kohaste klassifitseerimise ja märgistamise elementide lisamisega 
registreerimistoimikusse, kus seda nõutakse. Kui õigusaktides nõutakse teatamist enne 
toimiku esitamist, tuleb üldiselt alati esitada eraldi teade. Kui toimik on juba esitatud, ei ole 
eraldi teadet enam võimalik esitada. Kui toimik sisaldab veel ohtlike ainete direktiivi (DSD) 
klassifikatsiooni, peab tootja või importija seda tarbetu viivituseta ajakohastama CLP-
määruse kohaseks vastavalt REACH-määruse artiklile 22. 

Kui kohapeal kasutatav isoleeritud vaheaine on aine, mida toodetakse alla 1 t/a, peab tootja 
teatama ECHA-le selle klassifitseerimise ja märgistuse teabe vastavalt määruse (EÜ) nr 
1272/2008 artikli 39 punktile b, kui: 

 ta viib vaheainet turule (st teeb selle samas tegevuskohas kättesaadavaks teisele 
juriidilisele isikule) ja 

 aine vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele. 

1. detsembril 2010 turule viidud kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete kohta tuleb 
andmikku teade esitada 3. jaanuariks 2011 ning pärast 1. detsembrit 2010 turule viidud 
vaheainete kohta ühe kuu jooksul alates nende turule viimise algusest (määruse (EÜ) nr 
1272/2008 artikli 40 lõige 3). 

Lisaselgitused klassifitseerimise ja märgistuse teadete kohta on ECHA 7. praktilises juhendis 
„Kuidas teatada ainest klassifitseerimis- ja märgistusandmikku”3. Samuti lugege ECHA CLP-
määruse sissejuhatavat juhendit4. 

Toimiku ja aine hindamine 

 
3 http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_et.pdf 
4 http://guidance.echa.europa.eu/guidance_et.htm#GD_PROCC 
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Kohapeal kasutatavatele isoleeritud vaheainetele, mida toodetakse ja kasutatakse 
artikli 18 lõikele 4 vastavates rangelt ohjatud tingimustes, ei kohaldata toimiku ja aine 
hindamist (artikkel 49). Tootmise tegevuskoha asukoha liikmesriigi pädev asutus võib 
siiski nõuda lisateavet, kui see on arvamusel, 

 et inimtervisele ja keskkonnale esineb risk, mis on samaväärne väga 
ohtliku aine (artikli 57 kriteeriumidele vastavad ained) kasutamisest 
tuleneva ohutasemega, ja  

 risk ei ole nõuetekohaselt ohjatud (artikkel 49). 

Autoriseerimine/piiramine 

 Aine mis tahes kasutusala kohapeal kasutatava isoleeritud vaheainena ei kuulu 
autoriseerimisele (st VII jaotis „Autoriseerimine” ei kohaldu) (artikli 2 lõike 8 punkt 
b). See kehtib ka vaheainete kohta, mida kasutatakse polümeeride 
sünteesimisel monomeeridena. 

 Iga tootja, importija ning kasutaja peab kontrollima, kas vaheaine kohta 
kohaldatakse REACH-määruse XVII lisa piiranguid (artikkel 67). 

1.2.3 Transporditavad isoleeritud vaheained 

Vähemalt 1 t/a transporditavate isoleeritud vaheainete tootjad või importijad peavad esitama 
registreerimistoimiku, välja arvatud juhul, kui aine on registreerimissätetes registreerimisest 
vabastatud (lisateave REACH-määruse kohaldamisala kohta on registreerimisjuhendi 
punktis 1.6). Tavalisel registreerimisel (st kui ei kohaldata kehtestatud rangelt ohjatud 
tingimusi) esitatav teave on loetletud artiklis 10 ja seda on üksikasjalikult käsitletud 
registreerimisjuhendi punktis 1.8.1. Transporditava isoleeritud vaheainete registreerija saab 
vähendatud registreerimisteavet esitada ka vastavalt artikli 18 lõikele 2, kui  

 ta kinnitab oma IUCLID-registreerimistoimikus, et toodab ja/või kasutab ainet rangelt 
ohjatud tingimustes, ning 

 ta teatab oma IUCLID-registreerimistoimikus, et on saanud kõigilt tarneahelas allpool 
olevatelt kasutajatelt kinnituse, et ainet kasutatakse artikli 18 lõikes 4 ja käesoleva 
juhendi punktis 2.1 kirjeldatud rangelt ohjatud tingimustes. Sel juhul vastutavad nii 
registreerija kui ka kasutajad oma rangelt ohjatud tingimusi käsitleva avalduse eest. 

Registreerimiskohustused ja -vabastused 

 Artikli 2 lõikes 8 vabastatakse vaheained REACH-määruse II jaotise I peatükis 
viidatud üldisest registreerimiskorrast. Selle asemel peab transporditava 
isoleeritud vaheaine tootja või importija oma aine, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt 1 t/a, registreerima erikorra alusel, nagu on sätestatud 
REACH-määruse II jaotise 3. peatükis. Kui ainet toodetakse ja kasutatakse 
rangelt ohjatud tingimustes ning aine kogus on vähemalt 1000 t/a, tuleb lisaks 
REACH-määruse II jaotise 3. peatükis nõutud teabele esitada ka VII lisas 
määratletud aine olemuslike omaduste (füüsikalis-keemilised omadused ning 
inimtervist ja keskkonda mõjutavad omadused) kohta nõutav teave. 

 Kui tootja/importija on juba esitanud direktiivile 67/548/EMÜ vastava 
tootmist/importimist ja asjakohast kasutusala käsitleva teavituse, ei ole 
registreerimine nõutav. Ainet käsitletakse siis registreerituna ja ECHA annab 
ainele registreerimisnumbri. Kui aga teavitatud aine kogus jõuab järgmise 
künniskoguseni vastavalt REACH-määruse artiklile 12, tuleb esitada nõutav 
lisateave (artikkel 24). 

 Kui tootja või importija kinnitab, et ta toodab ja/või kasutab ainet rangelt ohjatud 
tingimustes, ja ta kinnitab ise või teatab, et ta on saanud kasutajatelt kinnituse 
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aine kasutamise kohta rangelt ohjatud tingimustes (punkt 2.1), ning aine kogus 
on alla 1000 t/a, vähendatakse aine olemuslike omaduste (füüsikalis-keemilised 
omadused ning inimtervist ja keskkonda mõjutavad omadused) kohta nõutavat 
teavet juba olemasolevate kättesaadavate andmetega (nt teave, mis tal endal on 
juba olemas või mida ta saab hankida muudest allikatest) ning isegi kui olemas 
on uuringute aruanded, tuleb esitada vaid uuringute kokkuvõtted (artikkel 18) (vt 
punkt 2.3). 

 Polümeeride tootmisel transporditava isoleeritud vaheainena kasutatavate 
monomeeride korral ei kohaldata vaheainete vähendatud registreerimissätteid 
(artikli 6 lõige 2) ning tootja peab järgima sama registreerimiskorda kui „tavalise“ 
aine korral (vt registreerimisjuhend).5 

 Kui rangelt ohjatud tingimusi ei saa kinnitada, on kogusest olenevalt nõutav 
täielik (tavaline) andmekogum (artiklid 10 ja 12), ning kui kogus on suurem kui 
10 t/a, nõutakse kemikaaliohutuse hindamist. 

 Kui registreerija ei kasuta ainet enam üksnes vaheainena ja/või kui registreerija 
ei saa enam kinnitada, et ainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud 
tingimustes, tuleb registreerimistoimikut asjatult viivitamata ajakohastada 
vastavalt artikli 22 lõikele 1 ning lisada kogu artiklitega 10 ja 12 nõutav teave, 
olenevalt kogusevahemikust, milles aine on registreeritud. 

 Kui transporditav vaheaine ületab künniskoguse 1000 t/a, peab tootja/importija 
ajakohastama registreerimistoimikut ja esitama vähemalt VII lisas nõutud teabe. 

 

Klassifitseerimine ja märgistamine 

Kui transporditav isoleeritud vaheaine on registreerimisele kuuluv aine, peab tootja/importija 
esitama ECHA-le selle klassifitseerimise ja märgistamise teabe vastavalt määruse (EÜ) nr 
1272/2008 artikli 39 punktile a ja artiklile 40, kui: 

 ta viib vaheainet turule (st teeb selle kas samas või teises tegevuskohas 
kättesaadavaks teisele juriidilisele isikule) ja 

 ta ei ole veel esitanud registreerimistoimikut. 
 
Teatada saab kas andmikku eraldi teate saatmisega või asjakohase teabe, st CLP-määruse 
kohaste klassifitseerimise ja märgistamise elementide lisamisega registreerimistoimikusse, 
kus seda nõutakse. Kui õigusaktides nõutakse teatamist enne registreerimistoimiku 
esitamist, tuleb üldiselt alati esitada eraldi teade. Kui registreerimistoimik on juba esitatud, ei 
ole eraldi teadet enam võimalik esitada. Kui registreerimistoimik sisaldab seni veel ohtlike 
ainete direktiivi (DSD) klassifikatsiooni, peab tootja või importija seda tarbetu viivituseta 
ajakohastama CLP-määruse kohaseks vastavalt REACH-määruse artiklile 22. 
 
Kui transporditav isoleeritud vaheaine on aine, mida toodetakse alla 1 t/a, peab tootja 
teatama ECHA-le selle klassifitseerimise ja märgistuse teabe vastavalt määruse (EÜ) nr 
1272/2008 artikli 39 punktile b, kui: 

 ta viib vaheainet turule (st ta teeb selle kättesaadavaks teisele juriidilisele isikule 
kas samas või teises tegevuskohas) ja 

 aine vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele. 
 

1. detsembril 2010 turule viidud transporditavate isoleeritud vaheainete kohta tuleb 
andmikku teade esitada 3. jaanuariks 2011 ning pärast 1. detsembrit 2010 turule viidud 

 
5 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_et.htm?time=1304678110  
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vaheainete kohta ühe kuu jooksul alates nende turule viimise algusest (määruse (EÜ) nr 
1272/2008 artikli 40 lõige 3). 
 
Lisaselgitused klassifitseerimise ja märgistuse teadete kohta on ECHA 7. praktilises juhendis 
„Kuidas teatada ainest klassifitseerimis- ja märgistusandmikku”6. Samuti lugege ECHA CLP-
määruse sissejuhatavat juhendit7. 

Toimiku ja aine hindamine 

 Tootja/importija peab teadma, et transporditavate isoleeritud vaheainete korral 
rakendatakse toimiku ja aine hindamist. Seetõttu võib ECHA või, kui puudub 
liikmesriikide pädevate asutuste kokkulepe, siis komisjon nõuda hindamisel 
lisateavet. Tootja/importija peab sellisele nõudmisele vastama ettenähtud tähtaja 
jooksul (vt registreerimisjuhend). 

Autoriseerimine/piiramine 

 Autoriseerimisele ei kuulu aine kasutusalad transporditava isoleeritud 
vaheainena (st VII jaotis „Autoriseerimine” ei kohaldu) (artikli 2 lõike 8 punkt b). 
See kehtib ka vaheainete kohta, mida kasutatakse polümeeride sünteesimisel 
monomeeridena. 

 Iga tootja, importija ja allkasutaja peab kontrollima, kas vaheaine kohta 
kohaldatakse REACH-määruse XVII lisa piiranguid (artikkel 67). 

 
6 http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_et.pdf 
7 http://guidance.echa.europa.eu/guidance_et.htm#GD_PROCC 
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2 ISOLEERITUD VAHEAINETE REGISTREERIMINE 

Käesoleva juhendi eesmärk on aidata isoleeritud vaheainete registreerijatel hinnata, kas 
tootmis- ja kasutustingimused vastavad artikli 17 lõikes 3 või artikli 18 lõikes 4 sätestatud 
isoleeritud vaheaine registreerimise nõuetele. Juhendil on ka kolm lisa, milles kirjeldatakse 
rangelt ohjatud tingimuste kohaldamist kinnitavate dokumentide sisu ja vormi. 

Esimese ülesandena tuleb registreerijal seega välja selgitada, kas uuritav vaheaine on 
rangelt ohjatud tingimustes toodetav ja kasutatav isoleeritud vaheaine ning kas see on 
transporditav või mitte, ja määratleda selle põhjal teave, mis tal tuleb oma kohustuste 
täitmiseks esitada registreerimistoimikus.8 

Kui aine tootja või importija toodab või impordib ainet ka muudel eesmärkidel kui üksnes 
vaheainena kasutamiseks või kui tootmise või teatud kasutusala(de) korral ei saa tõendada 
nende toimumist rangelt ohjatud tingimustes, peab tootja või importija esitama artiklile 10 
vastava „tavalise“ registreerimistoimiku. Selles olukorras saab registreerija juhul, kui osa 
aine kogusest toodetakse ja kasutatakse vaheainena rangelt ohjatud tingimustes, esitada 
ühe kogu oma kogust hõlmava registreerimistoimiku. 

o Sel juhul põhineb sellise registreerimistoimiku  nõutav teave mittevaheainena 
kasutatavatel ja mitte rangelt ohjatud tingimustes vaheainena kasutatavatel kogustel. 
Seda osa kogusest, mis toodetakse või imporditakse vaheainena kasutamiseks rangelt 
ohjatud tingimustes, ei ole vaja registreerimistoimikus nõutava teabe osas arvesse võtta. 
Registreerimiskuupäeva kindlaksmääramisel tuleb võtta arvesse kõik toodetud 
ainekogused, olenemata aine kasutusalast (vaheainena, rangelt ohjatud tingimustes 
kasutatava vaheainena, mittevaheainena kasutamine). 

o Toimikus tuleb siiski dokumenteerida ka vaheainena kasutamine, sealhulgas ka sel 
eesmärgil toodetud või imporditud kogus. 

o Tasud arvutatakse eraldi i) rangelt ohjatud tingimustes kasutatava vaheaine kohta 
(vaheainete tasud vastavalt määruse (EÜ) nr 340/2008 artiklile 4) ja ii) muude 
kasutusalade kohta (tavalised tasud vastavalt määruse (EÜ) nr 340/2008 artiklile 3). 

 

8
 Samas ei kuulu kohapeal kasutatava isoleeritud vaheainena või transporditava isoleeritud vaheainena 

kasutatavad monomeerid vabastamisele vaheainetele tavajuhul kohaldatavatest tavalistest 
registreerimisnõuetest ning seega tuleb need registreerida vastavalt artiklis 10 kirjeldatud registreerimisnõuetele 
(artikli 6 lõige 2). Seetõttu tuleb monomeeride registreerimisel järgida registreerimisjuhendit8 (vt ka punktid 1.1.2 
ja 1.1.3). 
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1. näide. Aine, mida kasutatakse nii isoleeritud vaheainena kui ka mittevaheainena 
 
Ettevõte toodab 2300 t ainet A, millest 1700 t kasutatakse vaheainena rangelt ohjatud tingimustes. 
Ettevõte esitab aine A kohta tavalise registreerimistoimiku, kusjuures nõutav teave määratakse 
kindlaks ülejäänud 600 t alusel, mida ei kasutata vaheainena. See tähendab, et tavalises toimikus 
võetakse aluseks 100–1000 t/a toodetava aine nõutav teave. Toimikus tuleb osutada asjaolule, et ainet 
kasutatakse ka vaheainena, ning vaheainena kasutatav kogus 1700 t tuleb toimikus dokumenteerida. 

 

Kui aine tootja või importija toodab või impordib ainet üksnes isoleeritud vaheainena rangelt 
ohjatud tingimustes kasutamiseks (vt punkt 2.1), saab tootja või importija esitada 
vähendatud nõutava teabega registreerimistoimiku (vastavalt artiklitele 17 ja 18), nagu 
kirjeldatud punktides 2.2 ja 2.3. Lisateave koguste arvutamise kohta on 
registreerimisjuhendis. 

Vähemalt 1 t/a toodetavate isoleeritud vaheainete korral nõutav teave võib erineda kohapeal 
kasutatavate ja transporditavate isoleeritud vaheainete korral nõutavast teabest (kohapeal 
kasutatavate isoleeritud vaheainete kohta vt punktid 1.2.2 ja 2.2 ning transporditavate 
isoleeritud vaheainete kohta vt punktid 1.2.3 ja 2.3). Transporditavate vaheainete korral 
sõltuvad need nõuded sellest toodetud või imporditud kogusest, mis on transporditav. Kui 
transporditava isoleeritud vaheaine kogus on üle 1000 t/a, tuleb lisada ka REACH-määruse 
VII lisas nõutud teave (artikli 18 lõige 3). 

 

2.1 Rangelt ohjatud tingimused  
Nii kohapeal kasutatavate kui ka transporditavate isoleeritud vaheainete registreerimise 
korral on võimalik esitada vähendatud hulk teavet, kui 

 tootja kinnitab kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete kohta, et ainet toodetakse 
ja kasutatakse üksnes rangelt ohjatud tingimustes (artikli 17 lõige 3); 

 tootja või importija tõendab transporditava isoleeritud vaheaine kohta ise või kinnitab 
kasutajalt saadud tõendust, et sellest vaheainest muu(de) aine(te) sünteesimine toimub 
muus tegevuskohas rangelt ohjatud tingimustel, mida on üksikasjalikult käsitletud artikli 
18 lõikes 4. Euroopa Liidus toodetud transporditavate isoleeritud vaheainete korral 
kohaldatakse rangelt ohjatud tingimusi nii aine tootmisel kui ka kasutamisel. 

Seetõttu peavad registreerijad vähendatud registreerimisnõuetest kasusaamiseks esmalt 
hindama, kas nende vaheaineid käideldakse tootmis- ja kasutuskohtades rangelt ohjatud 
tingimustes. Kui registreerija koostab registreerimistoimikut IUCLID 5

9
 abil, peab ta lisama 

toimikusse kinnituse, et ainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes (vt punkt 
2.4). 

Artikli 18 lõikes 4 esitatud transporditavatele isoleeritud vaheainetele kohaldatavat rangelt 
ohjatud tingimuste määratlust saab kasutada ka isoleeritud kohapeal kasutatavate 
vaheainete korral. Artikli 18 lõikes 4 esitatud rangelt ohjatud tingimuste määratlus on laiem 
kui artikli 17 lõikes 3, mis on piiratud eelneva loendi kriteeriumidega a ja b. Otsustamisel, kas 
kohaldatakse rangelt ohjatud tingimusi, peetakse kohapeal kasutatavate isoleeritud 
vaheainete korral siiski asjakohaseks ka kriteeriume c–f. 

                                                 
9
 Rahvusvaheline unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaas 
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Et hinnata, kas vaheainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes kogu selle 
elutsükli jooksul, peab registreerija hindama, kas kohaldatakse kõiki artikli 18 lõike 4 
tingimusi: 

a) aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema kasutustsükli [elutsükli] 
jooksul, mis hõlmab tootmist, puhastamist, seadmete puhastamist ja hooldust, proovi 
võtmist, analüüsimist, seadmete või anumate täitmist ja tühjendamist, jäätmete 
kõrvaldamist või puhastamist ja ladustamist (vt punkt 2.1.1); 

b) kasutatakse selliseid ohjemeetmeid [menetlus- ja ohjemeetmeid], millega 
vähendatakse aine emissiooni ja igasuguseid sellest tulenevaid kokkupuuteid (vt punkt 
2.1.2); 

c) ainet käsitleb [käitleb] üksnes nõuetekohaselt koolitatud ja volitatud personal (vt 
punkt 2.1.3); 

d) koristamise ja hoolduse puhul kasutatakse enne süsteemi avamist ja sellesse 
sisenemist erimenetlusi, näiteks puhastamist [läbipuhumist] ja pesemist; 

e) õnnetusjuhtumite ja jäätmete tekkimise puhul kasutatakse emissiooni ja sellest 
tuleneva kokkupuute minimeerimiseks puhastamise või koristamise ja hoolduse jooksul 
ohjemeetmeid [menetlus- ja/või ohjemeetmeid] (vt punkt 2.1.4); 

f) aine käitlemise menetlused on hästi dokumenteeritud ning tegevuskoha käitaja range 
järelevalve all. 

Mõlemat tüüpi isoleeritud vaheaine korral on registreerijal kaks võimalust, mis põhinevad 
aine tootmis- ja/või kasutustingimuste hindamisel ja kirjeldamisel: 

 esitada registreerimistoimik, mis sisaldab vaheainete korral nõutud piiratud 
andmekogumeid, eeldusel et ta kinnitab aine tootmist ja kasutamist rangelt ohjatud 
tingimustes. Sel juhul peab toimik sisaldama tootja kohaldatavate riskijuhtimismeetmete 
üksikasju (artikli 17 lõike 2 punkt f ja artikli 18 lõike 2 punkt f) ning teavet kasutajale 
soovitatud riskijuhtimismeetmete kohta (transporditavate isoleeritud vaheainete korral 
artikli 18 lõike 2 punkt f); 

 esitada tavaline registreerimistoimik, nagu kirjeldatud artiklis 10, kui ta ei suuda 
tõendada, et ainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes. Kui artikli 18 
lõike 4 punktide a–f nõuetest üks ei ole täidetud, tuleb registreerimisel esitada kogu 
artiklis 10 nõutud teave. Oluline on märkida, et range eraldatuse puudumist ja 
eraldumise minimeerimise puudumist ei saa põhjendada riskiiseloomustuse suhtarvuga. 

Rangelt ohjatud tingimusi tuleb käsitada tehniliste meetmete kombinatsioonina, mida 
toetatakse käitamismenetluste ja juhtimissüsteemidega. Vastavalt artikli 18 lõikele 4 peavad 
rangelt ohjatud tingimused hõlmama järgmisi elemente: 

 tehnilised vahendid, mis tagavad range eraldatuse kogu elutsükli jooksul, sealhulgas 
järgmiste toimingute jooksul (artikli 18 lõike 4 punkt a): 

o tootmine ja puhastamine 
o seadmete puhastamine ja hooldus 
o proovivõtmine ja analüüs 
o seadmete või anumate täitmine ja tühjendamine 
o jäätmete kõrvaldamine 
o ladustamine 
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 Emissiooni vähendamiseks võetavad menetlus- ja ohjemeetmed (artikli 18 lõike 4 
punktid b ja e): 

o rangest eraldatusest tekkiv jääkemissioon 
o õnnetusejärgsel puhastamisel, koristamisel ja hooldusel tekkiv emissioon 
o jäätmete tekkimise järgsest puhastamisest, koristamisest ja hooldusest 

põhjustatud emissioon 
 Erimenetlused enne süsteemi sisenemist (artikli 18 lõike 4 punkt d) 
 Koolitatud ja volitatud personal (artikli 18 lõike 4 punkt c) 
 Menetluste põhjalik dokumenteerimine ja järelevalve (artikli 18 lõike 4 punkt f) 

 

Selline lähenemine, milles juhitakse riske inimese tervisele ja keskkonnale, on kooskõlas ja 
tunnustab olemasolevaid, ainete tootjaid mõjutavaid õiguskohustusi (nt õnnetuste ohu 
ohjamine vastavalt direktiivile 96/82/EÜ,10 saastuse kompleksne vältimine ja kontroll 
vastavalt direktiivile 2008/1/EÜ,11 töötajate tervise kaitse vastavalt keemiliste mõjurite 
direktiivile 98/24/EÜ12). 

Tehniliste vahenditega saavutatud range eraldatuse eesmärk on ennetada eraldumist 
protsessi või toote tehnilise kujunduse abil. Nõutavate eraldamismeetmete tase ja tüüp võib 
sõltuda aine füüsikalis-keemilistest omadustest ja töötlemistingimustest (näiteks temperatuur 
ja rõhk). 

Tuleb rõhutada, et rangelt ohjatud tingimused tuleb saavutada nii, et arvesse ei võeta 
isikukaitsevahendite kasutamist, välja arvatud erandjuhtudel (õnnetused, vahejuhtumid, 
hooldus ja koristamine). Isikukaitsevahendid saavad olla vaid osa range ohjamise 
kontseptsioonist, kui selle eesmärk on piirata järgmistel juhtudel tekkivat kokkupuudet: 

 õnnetused ja vahejuhtumid, mis võivad toimuda vaatamata asjakohastele 
juhtimissüsteemidele ja käitlemismenetlustele selliste juhtumite ja õnnetuste 
ennetamiseks; 

 hooldus- ja koristustööd, eeldusel et enne süsteemi avamist ja sinna sisenemist 
kohaldatakse erimenetlusi nagu läbipuhumine ja pesemine. 

Registreerimistoimikus ei nõuta kehtestatud rangelt ohjatud tingimuste täielikku 
dokumentatsiooni, kuid registreerija peaks siiski andma üldülevaate, kuidas ta on jõudnud 
järeldusele, et rangelt ohjatud tingimused on saavutatud. Riskijuhtimise teabe 
dokumenteerimise vorm registreerimistoimikus on esitatud 3. lisas. Ettevõttes peaks siiski 
olemas olema üksikasjalik ettevõttesisene dokumentatsioon, mis tõendab, et rangelt ohjatud 
tingimusi kohaldatakse vaheaine kogu elutsükli jooksul. Seda teavet võivad nõuda riiklikud 
järelevalveasutused. Arvesse tuleb võtta, et viidata saab ka muude õiguslike raamistikega 
kooskõlas olevale asjakohasele dokumentatsioonile. Ettevõttesisene üksikasjalik 
dokumentatsioon peaks sisaldama vähemalt järgmist: 

 
10 Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjamise 
kohta. 
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli kohta. 
12 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega 
seotud ohtude eest tööl. 
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 põhjendus arvamuse kohta, et ainet kasutatakse vaheainena, ning klientide avaldused, 
et ainet kasutatakse vaheainena ja transporditava isoleeritud vaheaine korral on 
täidetud rangelt ohjatud tingimused; 

 vaheaine füüsikalis-keemilised omadused, mis on olulised rangelt ohjatud tingimuste 
kohaldamist tagavate meetmete üle otsustamisel; 

 protsessi ja seadmete kujunduse dokumendid, eelkõige aine tehniliste vahendite abil 
tagatava range eraldatuse aspektides; 

 asjakohased käitlemistingimused; 

 artikli 18 lõike 4 punktides b–f sätestatud nõuetele vastavad meetmed, mida rakendab 
tootjaettevõte ja mida soovitatakse kasutajatele; 

 teave mis tahes jääkeraldumise ning sellest tuleneva kokkupuute kohta, mis tekib 
tehniliste vahenditega võetud range eraldatuse meetmetele vaatamata, ja 

 olemasolev asjakohane füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline 
teave ning mis tahes asjakohane viide või künnisväärtus (nt ühenduse ohtlike ainete 
piirnorm töökeskkonnas (OEL)). 

Hindamise protsessi hõlbustamiseks, kas rangelt ohjatud tingimused on saavutatud, on 1. 
lisas esitatud näitlik ja mittetäielik loend küsimustest, mida tuleks kaaluda. Loendi eesmärk on 
toetada registreerijat liigendatud hindamisel ja dokumenteerimisel, et otsustada, kas 
kohaldatakse rangelt ohjatud tingimusi. Selleks on vaja ekspertide (nt tegevuskoha juhid, 
insenerid) ulatuslikku osalust. 

NB! Transporditava isoleeritud vaheaine registreerija ei pea kasutaja(te)lt saama 
juurdepääsu konfidentsiaalsele äriteabele (nt töötlemistehnoloogia ja/või kujunduse 
üksikasjalikud andmed), sest on kasutaja vastutus tagada, et vaheainet kasutatakse rangelt 
ohjatud tingimustes, ja kinnitada seda registreerijale. 

Näide üldisest vormist, kuidas dokumenteerida aine tootmist ja kasutamist rangelt ohjatud 
tingimustes, on esitatud 2. lisas. See peaks sisaldama teavet ja põhjendusi 1. lisas käsitletud 
küsimuste kohta. Mis tahes muu õigusakti (nt töötajate kaitse) raames kogutud teavet saab 
kasutada osana tõendusest, et kohaldatakse rangelt ohjatud tingimusi. 

Registreerimistoimikusse tuleb lisada tegevuskohas rangelt ohjatud tingimuste 
saavutamiseks kasutatavate ja kasutajatele soovitatavate riskijuhtimismeetmete üksikasjalik 
teave. Riskijuhtimismeetmete dokumenteerimisel saab viidata ka olemasolevatele 
õiguslikele raamistikele või tööstusstandarditele. Riskijuhtimismeetmete selgitamiseks 
registreerimistoimikus on soovitatav kasutada 3. lisas esitatud vormi. See tuleb lisada 
IUCLIDi 13. jaotisesse failinimega „RMM_details”. 

2.1.1 Aine range eraldatus tehniliste vahenditega 

Range eraldatus saavutatakse protsessi ja seadmete sellise tehnilise kujundusega, mille eesmärk on 
ennetada eraldumist. Üks tegur, mida tuleb range eraldatuse õige kujunduse määratlemisel arvesse 
võtta, on aine füüsikalis-keemilised omadused, koos töötlemistingimustega, kui see on asjakohane. 
Ranget eraldatust rakendatakse vaheainete käitlemisel mis tahes ulatuses. Aine eraldumist 
ennetatakse eraldamissüsteemidega, näiteks sobivate mehaaniliste tõkete (nt suletud ümbrised) ja õhu 
liikumise tõkete kombineerimise teel (nt kohtväljatõmbe-ventilatsioon kui eraldatuse ja tekitatud 
rõhuvahe lahutamatu osana). 
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Vastavalt artikli 18 lõikele 4: 

„aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema kasutustsükli [elutsükli] jooksul, mis 
hõlmab tootmist, puhastamist, seadmete puhastamist ja hooldust, proovivõtmist, analüüsimist, 
seadmete või anumate täitmist ja tühjendamist, jäätmete kõrvaldamist või puhastamist ja ladustamist”. 

Aine range eraldatuse kinnitamiseks ja dokumenteerimiseks tuleb registreerijal iseloomustada aine 
kogu elutsükli jooksul kasutatavaid töötlemistingimusi ja -seadmeid, võttes arvesse aine füüsikalis-
keemilisi omadusi.  

Nende tehniliste vahendite ja tingimuste kirjeldus peaks võimaldama tuvastada töötajate ja keskkonna 
võimaliku jääkkokkupuute ainega. Kui võib eeldada võimalikku jääkemissiooni töökohta või keskkonda, 
tuleb näiteks täpsustada kogu protsessi jooksul, st aine tootmisse, üleviimisse (täitmine, tühjendamine 
jne) või ainest proovivõtmisse kaasatud erinevate funktsionaalüksuste (surveanumad, tihendid, kotid, 
mahutid, vaadid jne) range eraldatuse vahendeid. 

Rangelt eraldatust nõudva töötlemise käigus võib eri töötlemisetappides kasutada erinevaid 
eraldamisstrateegiaid: näiteks võivad teineteisest erineda eraldamismeetmed i) seadmete täitmisel või 
tühjendamisel perioodiliselt (voolikuliinide, torustikuliitmike kaudu), ii) proovivõtmisel (üleviimine ühest 
mahutist teise mahutisse suletud proovivõtuseadme kaudu), iii) puhastamisel ja hooldusel ning iv) 
isoleeritud vaheaine hulgi üleviimisel ja juhtimisel torustike kaudu ning suurtele kogustele ettenähtud 
ladustamisrajatiste korral. 

Range eraldatuse tagamiseks võetavate võimalike tehniliste meetmete näited on esitatud eri 
tööstussektorite töötajate ja keskkonnakaitse näidetes 2–7. Need näited ei ole ühelgi juhul siduvad ega 
ammendavad, vaid illustreerivad rakendatavaid meetmetüüpe või mõnd konkreetset toimingut (nt 
täitmine ja tühjendamine ning aine käitlemine).  

2. näide illustreerib, kuidas skaalapõhise lähenemisega süstemaatiliselt määratleda sobivat 
eraldamisstrateegiat, nagu on kirjeldatud raamatus „Containment systems – A design guide” (toim. 
Nigel Hirst, Mike Brocklebank ja Martyn Ryder, Institution of Chemical Engineers (IchemE), 
Ühendkuningriik, 2002). 

2. näites eritletud ohjamise skaalapõhises lähenemises on 5 ohjetaset. 1. strateegia kehtib madalaima 
ohjetaseme kohta (mida ei peeta rangeks eraldatuseks); ainus tehniline meede on üldventilatsioon. 
Eraldatuse 2. tasemel kasutatakse kohtväljatõmbe-ventilatsiooni, kuid seda ei kasutata koos 
mehaaniliste tõkete süsteemiga. Et ainet käsitsetakse vahetult ja seega võivad nõutavad olla 
isikukaitsevahendid, ei ole 2. tase veel range eraldatus. Kohtväljatõmbe-ventilatsioon saab aga 
kuuluda 3. eraldamisstrateegiasse, kus nõutakse lisaks osalist või täielikku mehaanilist suletust. 
Järgmisel strateegiaillustratsioonil on nimetatud kinnaskaste ja otseühendusi, ent muidugi on olemas 
ka muid tehnilisi lahendusi. Mehaaniliste tõketega saavutatud suletuse tase suureneb 3. strateegiast 5. 
strateegiasse, mis on väga kõrge eraldatuse tase ja nõuab täisautomaatset suletud protsessi. Iga 
eraldatusetaset toetatakse vastava eraldamisstrateegiaga, mis pakub selgeid praktilisi nõuandeid 
kujunduse ja protsessi seadmete, hoolduse, juurdepääsu, kontrollimise ja katsetamise, puhastamise ja 
korrashoiu, isikukaitsevahendite, koolituse ja järelevalve kohta. Seega määratletakse 
eraldamisstrateegiatega range eraldatuse praktilised kriteeriumid. 

2. näide. Eraldamisstrateegiad ainete käitlemisel (tehniliste meetmete näide) 
. 

Illustratsioonil kujutatakse 5 põhiskeemi, mis peegeldavad eristrateegiaid. (Allikas: Hirst H., 
Brocklebank M., Ryder M. (toim), Containments Systems – A Design guide, Institution of Chemicals 
Engineers (IChemE), 2002.) 
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Märkus. Strateegiate tehnilist rakendamist illustreerivad näited on COSHHi ohjamisjuhiste 
lehtedel13. 

                                                 
13 http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm 
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3. näide. Farmaatsiatööstus: töötajate ja keskkonna kaitsmise tehniliste meetmete 
näited 
 
Eraldatust rakendatakse töötajate ja keskkonnaga kokkupuute ennetamiseks. Ohjemeetmed ja -
seadmed kujundatakse ja valitakse vastavalt tulemuspõhiste kriteeriumide kogumile. Ohjemeetmed 
valitakse eesmärgiga ohjata ja ennetada emissiooni nende tekkekohas. Tehnilised meetmed võivad olla 
näiteks järgmised. 

Üleviimine otseühenduste ja suletud süsteemide kaudu: 
 Vertikaalsed protsessiseadmestikud 

 Spetsiaalsed ventiilid, nt poolitatud tiibsulguri tüüpi 
 Vaakumülekanne 
 
Täielikult suletud protsessid, ülekanded otseühenduste kaudu; tõkked ja isolaatorid:  
 Isolatsioonitehnika, nt isolaatorid 
 Poolitatud tiibsulguri tüüpi ventiilidega keskmise suurusega mahutid 
 Pehmeseinalised isolaatorid (kinnaskotid) 
 Kiirliitmikega ülekandesüsteemid (Alpha Beta Rapid Transfer) kambrites 

 Spetsiaalsed vaakumülekandesüsteemid 
 
 
 
 
 
4. näide. Naftakeemiatööstus: töötajate ja keskkonna kaitsmise tehniliste meetmete 
näide 
 
Naftakeemia vaheainete suuri koguseid käideldakse eranditult terviklikes keemiatehastes, mis on 
kujundatud nii, et minimeerida võimalikku emissiooni õhku ja vette. Selliste rangelt ohjatud tingimuste 
saavutamiseks võetud ohjemeetmete ja -süsteemide tüüpilised näited on muu hulgas: 
 
 Lekete ennetamiseks kujundatud suletud ülekanded, nt isetühjenevad ülekandetorustikud 
 Terviklikud mahutite täitmise ja tühjendamise meetodid (nt mittetilkuvad ühendused, aurude 

kogumine ja taaskasutamine) 
 Seadmestikud, mis on kujundatud nii, et seadmestiku osi saab enne nende hooldamist tühjendada ja 

loputada koos jäätmete ringlussevõtuga ja/või asjakohase kõrvaldamisega 
 Terviklikud (vähese emissiooniga) ventiili- ja äärikutihendid 

 Protsessi vahekontrollid ja/või proovivõtu eraldatud süsteemid 
 Vähese emissiooniga pumbad, nt kapsel-, magnet-, mehaaniliste tihenditega 

 Korraline lekkeseire ja -järelevalve lenduva emissiooni vähendamiseks 
 

  
 
5. näide. Peenkemikaalitööstus: töötajate ja keskkonna kaitsmise tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete näited 
 
Vaheainete perioodilisel käitlemisel peenkemikaalide tootmisel on nõutav seadmestiku ja süsteemide 
selline kujundus, millega ennetatakse emissiooni õhku ja vette. Selliste rangelt ohjatud tingimuste 
saavutamisel võimalike ohjemeetmete ja -süsteemide tüüpilised näited on muu hulgas: 
 
 Materjalide üleviimine suletud süsteemides (nt keskmise suurusega mahutid, nagu keskmise 

suurusega mahtlastikonteinerid) 
 Suletud ja ventileeritavad täitmissüsteemid (nt sisseehitatud pakendieemaldussüsteemiga 

kotiavamissüsteemid) 
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 Alarõhu all olevad reaktsioonianumad; heitgaaside filtreerimine ja hilisem põletamine; paikse 
torustikuga ühendatud anumad 

 Emissiooni minimeerimist tagava kujundusega tühjendamisvahendid (nt vaatidesse/tünnidesse 
pneumaatiliste täitepeade ja pidevühenduste kaudu, suurkottide ühendamine suletud kambrites, nt 
kinnaskastides) 

 Vaheainete pakendamine ja vedu vooderdisega mahutites 

 Seadmestikud, mis on kujundatud nii, et seadmeid on enne hooldamist lihtne tühjendada ja loputada 
(ning detoksifitseerida) 

 Protsessi ohjesüsteemide maksimaalne automaatne juhtimine, et minimeerida käsitsitöö vajadust 
 Eraldatud protsessi proovivõtmissüsteemid (nt ventileeritavad kapid või proovivõtukapslid) 

 Täitmine/tühjendamine suletud kogumisalusel, et ennetada voolamist reovette. 
 
 

 
6. näide. Keemiatööstus: tsisternvaguni täitmine ja tühjendamine vedelate toodete 
korral 
 
Tsisternvaguni täitmine ja tühjendamine vedelate lenduvate toodete korral.  
Ainet ladustatakse ladustamismahutites ja veetakse teise tootmiskohta raudteel tsisternvagunites. 
 
 Tsisternvaguneid täidetakse jäikade täitmistorude abil. 
 Arvutipõhine ohjesüsteem lubab täitmist alustada vaid siis, kui täitmistoru on korralikult ühendatud. 
 Täitmise lõpus ja enne täitmistoru lahtiühendamist puhutakse toru lämmastikuga (N2) läbi ning 

gaasid ja vedelik juhitakse ringlussevõtuks tagasi mahutisse. 
 Langevvooluga täitmistoru tühjendatakse mahutisse, mis seejärel tühjendatakse voolikute kaudu 

tagasi seadmesse. 
 Voolikud pestakse ja pesuvesi kogutakse käitlemiseks kokku. 
 Töötajate ja keskkonna kaitseks rakendatakse käitlemistingimusi ja rangelt ohjamise tingimusi. 
 Vaguneid laaditakse soovitatava läbimõõduga (vedeliku korral DN 80 ja gaasi korral DN 50) 

automaatse jäiga täitmistoru abil. 
 Kõigil ühendustel on torustiku sulgemise süsteem ONIS, millega välditakse kokkupuude ohtlike 

kemikaalide jääkidega. 
 
 

 
7. näide. Keemia- ja naftakeemiatööstus: töötajate ja keskkonna kaitsmise tehniliste 
meetmete näited 
 
Väga lenduvate ainete ladustamismahutitel on sisemised ujuvlaed ning kahekordsed 
mehaanilised tihendid. 
 
Tehniliste meetmete näited: 
 Lekete ennetamiseks kujundatud suletud ülekanded, nt isetühjenevad ülekandetorustikud 
 Seadmestikud, mis on kujundatud nii, et seadmeid on enne hooldamist lihtne tühjendada ja loputada  
 Terviklikud (vähese emissiooniga) ventiili- ja äärikutihendid (ventiilide tüüp vastab lenduva emissiooni 

tiheduse klassile, ettenähtud äärikutihenditele ja vaheaine omadustele).  
 Korraline lekkeseire ja -järelevalve lenduva emissiooni vähendamiseks. 
 Ladustamismahutitel on sisemised ujuvlaed ning kahekordsed mehaanilised tihendid 
 Keskkonnaloa jõudluspiiranguga nõutud süsteemid on betoonalustel. Mahuti põhi ja seinte alaosa on 

kaetud korrosioonitõrjevärviga ning mahutitel on katoodkaitse. Ladustamismahutitel on 
tasemeohjevahend, millel on kõrge ja väga kõrge taseme hoiatus ning eraldi kõrge taseme hoiatus. 

Lenduvad ained ning nende mahutite ning paakautode ja –vagunite täitmine ja tühjendamine. Täitmis- ja 
tühjendamistoimingute eraldatuse tehnilised meetmed ja eraldumise minimeerimise näited: 

 Ülalt täitmine torni kaudu lehtriga ja aurude taaskasutusega 
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 Ülalt täitmine sukeltoru kaudu aurude taaskasutusega 
 Ülalt täitmine sukeltoru kaudu ja inertgaasikeskkonnas 
 Alt täitmine suletud pääseluugiga ja aurude taaskasutusega 
 Alt täitmine suletud pääseluugiga ja kaitsegaasi keskkonnas 
 Alt tühjendamine suruõhu või inertgaasiga 
 Alt tühjendamine pumbaga, suletud pääseluugiga ja õhu sisselaskega 
 Alt tühjendamine raskusjõul, suletud pääseluugiga ja aurutagastusega 
 Alt tühjendamine pumbaga, suletud pääseluugiga ja aurutagastusega 
 Alt tühjendamine pumbaga, suletud pääseluugiga ja inertgaasiga 
 Ülalt tühjendamine pumbaga, suletud pääseluugiga ja aurutagastusega 
 

Tõendamisel, et range eraldatus on saavutatud, saab kasutada mõõdetud eraldumis- ja 
kokkupuuteandmed. Kui neid andmeid ei ole, saab sel eesmärgil kasutada 
kokkupuutemudeli usaldusväärseid arvutusi. 

2.1.2 Emissiooni ja mis tahes tuleneva kokkupuute minimeerimise menetlus- 
ja ohjemeetmed 

Protsessi tehniliste meetmetega saavutatud rangele eraldatusele vaatamata tekkivad 
eraldumised ja nendest tulenevad mis tahes kokkupuuted minimeeritakse menetlus- ja 
ohjemeetmetega: näiteks reovette eraldumise korral (sh puhastus- ning hooldusprotsesside 
käigus) sisaldavad rangelt ohjatud tingimused emissiooni minimeerimise meetmeid, näiteks 
reovee põletamine või ainete eemaldamine kohapealse käitlusega enne reovee väljalaskmist. 
Sama meetodit kohaldatakse ka emissioonil õhku. Emissiooni keskkonda mõningad 
ohjemeetmed on loetletud 8. näites.  

Mis tahes rakendatud meetodi tõhusust emissiooni ja sellest tuleneva kokkupuute 
minimeerimisel kirjeldatakse ettevõttes hoitavas üksikasjalikus dokumentatsioonis. Mõningad 
nende meetodite üksikasjad (nt tõhusus) tuleb võib-olla lisada registreerimistoimikusse. 

Rakendatavate meetodite dokumentatsioon ja kirjeldus võivad tugineda ettevõtte saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) litsentsil või loal, kui on kättesaadav küllaldane ja 
asjakohane dokumentatsioon loa tingimuste järgimise kohta ning see tõendab rangelt ohjatud 
tingimuste olemasolu. Üldiselt saab saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (direktiiv 
2008/1/EÜ) parima võimaliku tehnika viitedokumente (BREF)14 kasutada lähtepunktina 
menetlus- ja ohjemeetmete minimeerimistõhususe tõendamisel. Selliste ohjemeetmete näiteid 
on keemiatööstuse protsesse ning keemiatööstuse ühiseid reovee ja heitgaaside käitlemis-
/juhtimissüsteeme käsitlevates parima võimaliku tehnika viitedokumentides (BREF). 

 

                                                 
14 http://eippcb.jrc.es/reference 



Vaheainete juhend  Versioon 2 – detsember 2010 
   

 

 

8. näide. Mõningad emissiooni keskkonda ohjamise tehnilised meetmed 

Heitgaasi põletamine: heitgaaside täielik hävitamine kõrgel temperatuuril teatud minimaalse viibeaja 
jooksul, mille on arvutanud insener. 

● Kondensaator: madala temperatuuriga seadmed, millest läbi juhitud heitaurud veeldatakse ja 
kogutakse kokku. 

● Gaasipuhasti: olemas on hulk tüüpe. Tavaliselt on täidetud kolonnid, mille ümber ringleb 
inseneri määratud sobiv puhastuslahus. Protsessi ja/või ala heitaurud juhitakse läbi puhasti, 
kus aurud püütakse puhastuslahusesse. Kasutatud puhastuslahus kõrvaldatakse seejärel 
põletamise teel. 

●  HEPA-filter: väikeste osakeste püüdmise filter. Alalt või seadmest pärinev puhastamata õhk 
suunatakse enne atmosfääri laskmist läbi filtri. Saastunud filter kõrvaldatakse seejärel 
põletamise teel. 

● Reoveepuhasti: bioloogiline ja/või füüsikaline/keemiline süsteem, kuhu suunatakse 
protsessist pärinev vedeljäätmete voog ja pesu-/puhastuslahused. Aine jäägid eemaldatakse 
veest, enne kui see lastakse keskkonda. NB! See, kas reoveepuhasti vastab 
minimeerimisnõuetele, sõltub aine olemuslikest omadustest, näiteks järgmistest: 

 – Bioloogilise käitlusega ei saa minimeerida selliste ainete eraldumist, mis ei 
biolagune. 

 – Käitlemisel tahkesse maatriksisse adsorbeerunud aine eraldumist käsitletakse 
minimeerituna vaid juhul, kui aine kõrvaldatakse edasise mudakäitluse käigus. 

● Külmkarastus: väga madala temperatuuriga kondensaator, millesse püütakse kogu 
kondenseeruv materjal nii vedela kui ka tahkena. See vedelik või tahkis kõrvaldatakse 
seejärel põletamise teel. 

● Biofilter: bioloogiline süsteem, kus mikroorganismid lagundavad ventilatsioonivoos leiduvaid 
teatud aineid. 

2.1.3 Aine käitlemine koolitatud personali poolt 

Emissiooni ja mis tahes tuleneva kokkupuute minimeerimiseks võib ainet käidelda üksnes 
nõuetekohaselt koolitatud ja volitatud personal (artikli 18 lõike 4 punkt c). Vaheaineid 
käitlevatel töötajatel peab olema vähemalt järgmine: 

 Väljaõpe ja teave, mis käsitleb protsessi- ja ülesandekohaseid käitlusmenetlusi, 
asjakohaseid ettevaatusmeetmeid, töömenetlusi protsessi tõrgete ja õnnetuste korral 
ning töökohal enda ja teiste töötajate ohutuse tagamiseks võetavaid meetmeid. 
Tegevuskohas viiakse läbi ja dokumenteeritakse asjakohast väljaõpet. 

 Juurdepääs ohutuskaardile, kus on aine ohtlike ja PBT-/vPvB-omaduste teave, nagu 
ainet identifitseerivad andmed, ohutus- ja terviseriskid, asjakohased piirnormid 
töökeskkonnas (Euroopa Liidu ja riiklikud) ning muud asjakohased õigussätted. 

Neid menetlusi tuleb kohaldada kõigile ainet käitlevatele töötajatele, sh puhastus- ja 
hooldustöödel. 
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2.1.4 Õnnetused ja jäätmete tekkimine 

Emissiooni minimeerimiseks õnnetuste ja jäätmete tekkimise korral peavad olema 
kehtestatud menetlus- ja/või ohjemeetmed (artikli 18 lõike 4 punkt e). Selleks saab edukalt 
kasutada ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjamist käsitleva direktiivi 96/82/EÜ 
ning plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitleva 
direktiivi 94/9/EÜ selgitusi ning kehtestada nende nõuded. NB! Jäätmekäitlustoimingute 
korral tuleb viidata keemiatööstuse ühistes reovee ja heitgaaside käitlemis-
/juhtimissüsteemide parima võimaliku tehnika viitedokumentides (BREF) esitatud 
vastavatele tehnikatele.15 

2.1.5 Juhtimissüsteemid  

Juhtimissüsteemid on hea võimalus tagada riskijuhtimismeetmete nõuetekohane 
rakendamine. Juhtimissüsteem hõlmab asjakohaseid toimimismenetlusi, millega tagatakse, 
et ohjemeetmeid tõepoolest kohaldatakse.

16
 Sellise süsteemiga saab ka määratleda 

juhtimiskohustused, volitamismenetlused (nt seadme hooldamisel või avamisel), 
inspekteerimis- ja auditeerimisnõuded jne.  

Mis tahes tegevuskohas peab juhtimissüsteem sisaldama viidet õnnetuste ennetamisele ja 
reageerimisele. Võib olla asjakohane seostada see süsteem käitlemise tehnilise 
ohjesüsteemiga. Kui transporditava vaheaine korral on seotud isikuid mitu (tarnija ja klient), 
peab kõigil olema juhtimissüsteem, et tagada vaheaine kogu elutsükli jooksul range 
eraldatus ja ohjatud tingimused. 

2.1.6 Põhimõtete kokkuvõte 

Vaheainete registreerimiseks vastavalt REACH-määruse artiklile 17 ja artiklile 18 vajalike 
rangelt ohjatud tingimuste põhimõtted on järgmised: 

 Kõik artikli 18 lõikes 4 esitatud tingimused peavad olema täidetud samal ajal. Vaheaine 
kogu elutsükkel peab kulgema rangelt ohjatud tingimustes. 

 Kui nõutakse rangelt ohjatud tingimusi, ei saa range eraldatuse emissiooni 
minimeerimise meetmete vähesuse või puudumise põhjendamisel kasutada 
riskiiseloomustust. 

 Range eraldatuse kujundus peab (tehniliste vahenditega) ennetama töötajate 
kokkupuudet ainega ning aine eraldumist keskkonda. Selle eesmärgi saavutamiseks 
tuleb protsessi igale etapile määrata tõhusaim range eraldatuse strateegia, võttes 
arvesse protsessi tingimusi ja vaheaine füüsikalis-keemilisi omadusi. 
Eraldamisstrateegia võib koosneda mehaaniliste ja õhu liikumise tõkete 
kombinatsioonist. 

 
15 http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html 

16 Praktikas sisaldavad juhtimissüsteemid õnnetustele reageerimise menetlusi ning tõendavad vastavust 
asjakohastele töökeskkonna- ja keskkonnaõigusaktidele ja/või -standarditele. 

20 



Vaheainete juhend  Versioon 2 – detsember 2010 
   

 

21 

 Eraldatuse tehnilisi vahendeid ja ohjemeetmeid tuleb alati käsitleda seoses menetluse 
ohjamise ja töötajate väljaõppega. Seega moodustavad range eraldatus ja menetluse 
ohjamine (sh väljaõpe) üheskoos rangelt ohjatud tingimuste strateegia osa. 

 Tõestamaks, et range eraldatus on saavutatud, saab kasutada ka eraldumis- ja 
kokkupuuteandmeid. Samuti saab kasutada kokkupuutemudeli usaldusväärseid 
arvutusi. 

2.2 Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
registreerimisnõuded 

Kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained, mida toodetakse vähemalt 1 t/a, tuleb 
registreerida ECHA-s. Vähendatud registreerimisnõuete kasutamiseks peavad tootjad 
tõendama, et nende kohapeal kasutatavat isoleeritud vaheainet toodetakse ja kasutatakse 
üksnes rangelt ohjatud tingimustes kogu selle elutsükli jooksul, nagu on määratletud artikli 
17 lõikes 3 (vt ka punkt 2.1). 

Artikli 17 lõikes 2 nõutud teave on järgmine: 

 Tootjat identifitseerivad andmed: esitatav teave on üksikasjalikult esitatud 
registreerimisjuhendi punktis 8.2.2.3. 

 Vaheaine identifitseerimisandmed: aine identifitseerimisteave on sama kui 
täielikul registreerimisel esitatav teave (vt registreerimisjuhendi punkt 8.2.2.3), 
erandiks on analüütiliste meetodite kirjeldus (VI lisa punktid 2.3.5–2.3.7), mis ei ole 
nõutav. 

 Vaheaine klassifikatsioon: registreerija peab määrama oma aine klassifikatsiooni, 
arvestades selle füüsikalis-keemilisi omadusi ning tervise- ja keskkonnamõju. 
Klassifikatsioon tuleb dokumenteerida IUCLID 5 2. jaotise rubriigis „classification”. 
Klassifitseerimise ja märgistamise lisajuhised on registreerimisjuhendi punktis 
8.2.2.4.  

 Kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalis-keemiliste omaduste, 
inimeste tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta: kui registreerija 
seaduslikus valduses on uuringuaruanne või kui tal on luba sellele viidata (uuringute 
aruande kokkuvõtet või uuringu kokkuvõtet võib vabalt kasutada vähemalt 12 aastat 
pärast selle esitamist registreerimise käigus (artikli 25 lõige 3)), peab ta 
registreerimisel esitama uuringu kokkuvõtte, välja arvatud ühise registreerimise 
korral, kui teabe esitab juhtregistreerija (vt punkt 2.5). Uuringu kokkuvõtte 
koostamist kirjeldatakse registreerimisjuhendi punktis 8.2.2.4. 

 Kasutusala lühike üldkirjeldus: isoleeritud vaheainete korral nõutakse ainult aine 
kindlaksmääratud kasutusala(de) lühikest üldkirjeldust, nagu kirjeldatakse VI lisa 
punktis 3.5. Üksikasjalik teave selle kohta, mida tuleb esitada, on 
registreerimisjuhendi punktis 8.2.2.5. 
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 Kohaldatavate riskijuhtimismeetmete üksikasjad: riskijuhtimismeetmete 
üksikasjad esitatakse IUCLIDi 13. jaotises (riskijuhtimismeetmete eraldi aruanne; 
vorm: vt 3. lisa). Teave peab sisaldama selliste kohaldatavate riskijuhtimismeetmete 
tõhususe kirjeldust, mis on piisavad tõestuseks, et aine on kogu elutsükli jooksul 
rangelt eraldatud ning seda toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes. 
Kohaldatavate riskijuhtimismeetmete ja nende tõhususe kirjeldamise lisateave on 
3. lisas. 

Kui registreerija ei suuda protsessi kohta saadaolevast teabest ja andmetest järeldada, et 
ainet toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes, tuleb teha täielik registreerimine 
vastavalt artiklile 10, nagu on kirjeldatud registreerimisjuhendis. 

Seoses vaheaine kasutajate teavitamisega riskijuhtimismeetmetest sätestatakse komisjoni 
määruse (EL) nr 453/201017 II lisa punktis 8.2: „Kui aine on registreeritud kui kohapeal 
kasutatav või transporditav isoleeritud vaheaine, peab tarnija märkima, et asjaomane 
ohutuskaart vastab eritingimustele, mis õigustavad aine registreerimist kooskõlas artiklitega 
17 või 18.” 

Selle tulemusena tuleb artikli 18 lõike 4 sätetele vastavaid riskijuhtimismeetmeid kasutajale 
kirjeldada kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete ohutuskaardil. 

2.3 Transporditavate isoleeritud vaheainete 
registreerimisnõuded 

Transporditavaid isoleeritud vaheaineid, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1 t/a, 
tuleb registreerida ECHA-s. Transporditavate isoleeritud vaheainete vähendatud 
registreerimisnõuete kasutamiseks peab tootja või importija tõendama ise või kinnitama, et 
kasutaja(d) on talle tõendanud, et ainet toodetakse ja kasutatakse üksnes rangelt ohjatud 
tingimustes kogu selle elutsükli jooksul, nagu on määratletud artikli 17 lõikes 4 (vt ka punkt 
2.1). 

Seetõttu peab transporditava vaheaine registreerija saama kasutajatelt, kellele ainet 
tarnitakse, kõigepealt vajaliku kinnituse, kas ainet kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes 
või mitte. 

Kui transporditava isoleeritud vaheaine kogus on alla 1000 t/a, on artikli 18 lõikes 2 nõutud 
teave järgmine. 

 Tootjat või importijat identifitseerivad andmed: esitatav teave on üksikasjalikult 
esitatud registreerimisjuhendi punktis 8.2.2.3. 

 Vaheaine identifitseerimisandmed: aine identifitseerimisteave on sama kui 
täielikul registreerimisel esitatav teave (vt registreerimisjuhendi punkt 8.2.2.3), 
erandiks on analüütiliste meetodite kirjeldus (VI lisa punktid 2.3.5–2.3.7), mis pole 
nõutav. 

 
17 Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) (ELT L 133, 31.5.2010). 
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 Vaheaine klassifikatsioon: registreerija peab määrama oma aine klassifikatsiooni, 
arvestades selle füüsikalis-keemilisi omadusi ning tervise- ja keskkonnamõju. 
Klassifikatsioon tuleb dokumenteerida IUCLID 5 2. jaotise rubriigis „classification“. 
Klassifitseerimise ja märgistamise lisajuhised on registreerimisjuhendi punktis 
8.2.2.4. 

 Kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalis-keemiliste omaduste, 
inimeste tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta: kui registreerija 
seaduslikus valduses on uuringuaruanne või kui tal on luba sellele viidata (uuringute 
aruande kokkuvõtet või uuringu kokkuvõtet võib vabalt kasutada vähemalt 12 aastat 
pärast selle registreerimisel esitamist (artikli 25 lõige 3)), peab ta registreerimisel 
esitama uuringu kokkuvõtte, välja arvatud ühise registreerimise korral, kui teabe 
esitab juhtregistreerija (vt punkt 2.5). Uuringu kokkuvõtte koostamist kirjeldatakse 
registreerimisjuhendi punktis 8.2.2.6. 

 Kasutusala lühike üldkirjeldus: isoleeritud vaheainete korral nõutakse ainult aine 
kindlaksmääratud kasutusala(de) lühikest üldkirjeldust, nagu kirjeldatakse VI lisa 
punktis 3.5. Üksikasjalik teave selle kohta, mida tuleb esitada, on 
registreerimisjuhendi punktis 8.2.2.5. 

 Kohaldatud ja kasutajale soovitatud riskijuhtimismeetmete üksikasjad viitega 
artikli 18 lõikele 4: riskijuhtimismeetmete üksikasjad esitatakse IUCLIDi 13. 
jaotises (riskijuhtimismeetmete eraldi aruanne; vorm: vt 3. lisa). Teave peab 
sisaldama selliste kohaldatavate riskijuhtimismeetmete tõhususe kirjeldust, mis on 
piisavad tõestuseks, et aine on kogu elutsükli jooksul rangelt eraldatud ning seda 
toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes. Kohaldatavate 
riskijuhtimismeetmete ja nende tõhususe kirjeldamise lisateave on 3. lisas. 

Kui transporditava isoleeritud vaheaine kogus tootja või importija kohta on vähemalt 
1000 t/a, peab registreerija esitama ka määruse VII lisas nõutava teabe. Üksikasjalikum 
teave selle kohta, mida tuleb esitada, on registreerimisjuhendis. 

Mõnel juhul ei saa registreerija järeldada protsessi kohta kättesaadava teabe ja teadmiste 
põhjal erinevates tegevuskohtades, et ainet kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes, või 
puudub selle kohta kinnitus. Sel juhul tuleb esitada täielik registreerimine (sh täielik 
teabekogum, mis on „tavaliste“ ainete korral nõutav ja mida on kirjeldatud 
registreerimisjuhendis), võttes arvesse aine toodetavat või imporditavat kogust. 

Seoses vaheaine kasutajate teavitamisega riskijuhtimismeetmetest sätestatakse komisjoni 
määruse (EL) nr 453/201018 II lisa punktis 8.2: „Kui aine on registreeritud kui kohapeal 
kasutatav või transporditav isoleeritud vaheaine, peab tarnija märkima, et asjaomane 
ohutuskaart vastab eritingimustele, mis õigustavad aine registreerimist kooskõlas artiklitega 
17 või 18.” 

Selle tulemusena tuleb artikli 18 lõike 4 sätetele vastavaid riskijuhtimismeetmeid kasutajale 
kirjeldada transporditavate isoleeritud vaheainete ohutuskaardil. 

 
18 Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) (ELT L 133, 31.5.2010). 
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2.4 Isoleeritud vaheainete registreerimistoimiku koostamine  

Artiklis 111 nõutakse, et tehniline toimik oleks IUCLID-vormis. Kui muude IT-vahenditega on 
võimalik saavutada täpselt sama vorm, saab kasutada ka neid. Käesolevas dokumendis 
kirjeldatakse registreerimistoimiku koostamist üksnes IUCLIDi abil. Selle tarkvara uusim 
versioon on IUCLID 5. Käesolevas dokumendis viidatakse sellele ja selle konkreetsed 
juhised on IUCLIDi juhendis. Tarkvara IUCLID 5 saab IUCLIDi veebilehelt (http://iuclid.eu) 
alla laadida tasuta, kui seda kasutatakse mitteärilistel eesmärkidel. 

Täielik registreerimistoimik esitatakse rakenduse REACH-IT kaudu ECHA-le, nagu on 
kirjeldatud registreerimisjuhendi punktis 8.2. 

Vaheainete korral võimaldab IUCLID 5 registreerijal leida, mis teabele esitatavad nõuded 
kehtivad kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete, kuni 1000 t/a toodetavate 
transporditavate isoleeritud vaheainete kui ka vähemalt 1000 t/a toodetavate 
transporditavate isoleeritud vaheainete korral. Igal juhul tuleb registreerimistoimikus esitada 
kogu kättesaadav ja asjakohane teave. Sõltuvalt registreerija valikust on selgesti aru saada, 
mis IUCLID 5 väljad tuleb täita. 

2.5 Isoleeritud vaheainete andmete ühine esitamine mitme 
registreerija poolt 

Ainet, mida kasutatakse isoleeritud vaheainena (kohapeal kasutatava või transporditavana), 
võib vaheainena või mittevaheainena kasutamiseks toota või importida mitu registreerijat. 
Sellisel juhul tuleb registreerimine esitada ühisena. Registreerijad peavad järgima ühise 
registreerimise üldjuhiseid (vt registreerimisjuhendi punkt 1.8.4). 

Vaheainete registreerijatele kehtivad erieeskirjad, nagu on sätestatud artiklis 19. 

Kui on nimetatud juhtregistreerija, peab ta teis(t)e tootja(te) või importija(te) nõusolekul 
esmalt esitama järgmise ühise teabe: 

 vaheaine klassifikatsioon ja 

 kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalis-keemiliste omaduste, inimeste 
tervist ja keskkonda mõjutavate omaduste kohta. 

 Kui üks registreerijatest toodab või impordib isoleeritud transporditavat vaheainet 
koguses vähemalt 1000 t, on juhtregistreerijal soovitatav esitada VII lisa teave 
vastavalt artikli 18 lõikele 3. 

Edasi peab iga registreerija eraldi esitama konkreetse teabe:  

 tootja identifitseerimisandmed 

 vaheaine identifitseerimisandmed 

 kasutusala lühike üldkirjeldus (st keemilise sünteesi vaheaine) 

 riskijuhtimismeetmete üksikasjad  
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Kui üks registreerija ei soovi esitada teavet klassifitseerimise või füüsikalis-keemiliste ning 
inimtervist ja keskkonda mõjutavate omaduste kohta ühiselt, on tal võimalik esitada see 
eraldi, kui eraldi esitamisele on olemas selge ja põhjendatud põhjus vastavalt järgmistele 
artikli 19 lõikes 2 sätetele: 

 teabe ühise esitamisega kaasneks talle ebaproportsionaalselt suured kulud või 

 teabe ühine esitamine põhjustaks sellise teabe avaldamist, mida ta peab tundlikuks 
äriteabeks ja mis võib tõenäoliselt põhjustada talle olulist ärilist kahju, või 

 ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava teabe valiku osas. 

Üldjuhised, kuidas dokumenteerida teabe eraldi esitamise põhjendusi ühise registreerimise 
korral, on registreerimisjuhendis. 

2.6 Tähtajad 

Vaheainete ja mittevaheainete registreerimisel kehtivad samad eeskirjad, mida kirjeldatakse 
üksikasjalikult registreerimisjuhendi punktis 1.7. 

Aineid, millest on juba teavitatud vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ, käsitletakse 
registreeritutena. Sellele vaatamata kohaldatakse teatud sätteid, mille kohta on üksikasjad 
registreerimisjuhendi punktis 1.6.5.3. 

2.7 Registreerimistasu 

Registreerimistasud on kindlaks määratud tasude määruses (EÜ) nr 340/2008. 
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1. LISA. Näidisloend küsimustest, mida võib arvesse võtta 
kontrollimisel, kas isoleeritud vaheaineid toodetakse ja 
kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes 

Loendit saavad kasutada 

 isoleeritud vaheaine registreerija (tootja või importija) ning 

 vaheaine kasutaja, kes soovib registreerijale kinnitada, et ta kasutab ainet 
rangelt ohjatud tingimustes. 

Dokumentatsioon peab sisaldama allpool nimetatud oluliste küsimuste põhjendusi. 

1. Kas aine elutsüklit on arvesse võetud? 

a) Vaheaine tootmine? Tootmine pideva protsessina või perioodiliselt? Käitlemise 
ulatus? 

b) Vaheaine kasutamine? Kasutamine pideva protsessina või perioodiliselt? 
Käitlemise ulatus? 

c) Lõplik sünteesiprotsess? 

d) Puhastusetapid? 

e) Proovide võtmine ja analüüs? 

f) Seadmete või mahutite täitmine ja tühjendamine ning aine üleviimine muul viisil? 

g) Asjakohane ladustamine? 

h) Jäätmekäitlus? 

2. Kas on tagatud range eraldatus tehniliste vahenditega? 

a) Aine on rangelt eraldatud järgmiste vahenditega (iga 1. punktis esitatud 
elutsüklietapi ja protsessietapi kohta): ….. 

b) Eraldatuse tagamise menetlusi kohaldatakse ja järgitakse kõigil tootmis- ja 
töötlemisetappidel. 

c) Kehtestatud on juhtimissüsteem. 

d) Rakendatakse olemasolevaid Euroopa Liidu õigusakte. 

e) Võimaliku jääkemissiooni kontrollimiseks tehakse seiremõõtmisi, sealhulgas: 
……  
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3. Kas emissiooni minimeerimiseks kasutatakse menetlus- ja ohjemeetmeid? 

a) Range eraldatuse korral esineb jääkemissiooni protsesside järgmistes etappides: 
……. See emissioon minimeeritakse järgmiste menetlus- ja ohjemeetmetega 
(nõutav on eristamine vastavalt töökohtadele ja keskkonnale): ……. 

b) Õnnetusejärgsel puhastamisel, koristamisel ja hooldusel tekkivat emissiooni 
minimeeritakse järgmiste menetlus- ja ohjemeetmetega (nõutav on eristamine 
vastavalt töökohtadele ja keskkonnale): ………. 

c) Puhastamisel, koristamisel ja hooldusel tekkivat emissiooni minimeeritakse 
järgmiste menetlus- ja ohjemeetmetega (nõutav on eristamine vastavalt 
töökohtadele ja keskkonnale): ……….  

d) Jäätmekäitlusel tekkivat emissiooni minimeeritakse järgmiste menetlus- ja 
ohjemeetmetega (nõutav on eristamine vastavalt töökohtadele ja keskkonnale):  

4. Kas ainet käitleb üksnes nõuetekohaselt koolitatud ja volitatud personal? 

a) Ainet ja/või protsessi on käsitletud asjakohases koolitus- või volitamismenetluses. 

b) Menetlusega tagatakse, et ainet käitleb üksnes koolitatud ja volitatud personal. 

c) Kaalutud on muid aine käitlemist ohjavaid õiguslikke raamistikke. 

5. Kas rakendatakse eritoiminguid enne süsteemi avamist ning sinna puhastus- ja 
hooldustöödeks sisenemist? 

a) Seadmestikus ja seadmete kujundusel on eraldatuse tagamiseks puhastuse ja 
hoolduse ajal tegevuskohale sobivalt arvesse võetud protsessimenetlusi. 

b) Käitlemismenetluste süsteemi kontrollimine hõlmab protsessiseadmete puhastust 
ja hooldust. 

c) Puhastuse ja hoolduse ajal kohaldatakse riskijuhtimismeetmeid. 

d) Enne süsteemi avamist tehakse eritoiminguid, sealhulgas nt läbipuhumist ja 
pesemist ning …… (täpsustage). 

6. Kas aine käitlemismenetlused on hästi dokumenteeritud ja kas need on 
tegevuskoha käitaja järelevalve all? 

a) Töömenetlusi on hinnatud ja need on dokumenteeritud. 

7. Transporditavate isoleeritud vaheainete korral:  

a) kinnitus, et muudes tegevuskohtades sellest vaheainest muu(de) aine(te) 
sünteesimine rangelt ohjatud tingimustes on dokumenteeritud. 
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2. LISA. Isoleeritud vaheainete rangelt ohjatud tingimusi 
puudutava ettevõttesisese teabe dokumenteerimise vormi 
näide 

Seda vormi saab kasutada 

 isoleeritud vaheaine registreerija (tootja või importija) ning 

 vaheaine kasutaja, kes soovib registreerijale kinnitada, et ta kasutab ainet 
rangelt ohjatud tingimustes. 

1. Tootmises kasutatava tehnoloogilise protsessi kirjeldus 

2. Aine kasutusalade kirjeldus 

Kirjeldage aine kasutusalasid eri tegevuskohtades. 

Kontrollige, et on arvesse võetud kõiki valmisaine asjakohaseid ladustamis-, töötlemis- ja 
sünteesiprotsesse. 

3. Kas aine on rangelt eraldatud 

a. tootmisprotsessi ajal? 

 Protsessi ja aine eraldamise tehniliste vahendite kirjeldus. 

 Selgitada välja võimalik emissioon 

 töökohas; 

 keskkonda. 

 Vajaduse korral modelleerimishinnangud või olemasolevad seireandmed. 

 Kehtestatud menetlus ja süsteemid olemasolevate tervise-, ohutuse- ja 
keskkonnaõigusaktide täitmiseks; 

b. kasutamise ajal? 

 Protsessi ja aine eraldamise tehniliste vahendite kirjeldus. 

 Selgitada välja võimalik emissioon 

 töökohas; 

 keskkonda (õhk, reovesi, pinnas jne). 

 Vajaduse korral modelleerimishinnangud või olemasolevad seireandmed. 

c. aine üleviimisel enne ja pärast transporti? 
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 Protsessi ja aine eraldamise tehniliste vahendite kirjeldus. 

 Selgitada välja võimalik emissioon 

 töökohas; 

 keskkonda (õhk, reovesi, pinnas jne). 

 Vajaduse korral modelleerimishinnangud või olemasolevad seireandmed. 

4. Kui tootmise või kasutamise tegevuskohtades on tuvastatud emissioon, siis 
kas on kehtestatud menetlus- ja ohjemeetmeid emissiooni ja tuleneva 
kokkupuute minimeerimiseks? 

Kirjeldage kehtestatud menetlus- ja ohjemeetmeid, sealhulgas ka neid, mida 
kohaldatakse pärast õnnetusi ning jäätmete kogumisel ja käitlemisel. 

5. Kas ainet käitleb koolitatud ja volitatud personal?  

 Kas töötajatel on käideldavate ainete ohutuskaardid?  

 Kas töökohal pakutakse piisavalt koolitust ja teavet asjakohaste 
ettevaatusmeetmete ja töömenetluste kohta (teatud töökohtade korrektne 
märgistus)? 

 Kas on tagatud, et ohtlikke aineid käitlevad ainult koolitatud töötajad? 

Kirjeldage pakutavat teavet ja koolitusi. 
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3. LISA. Kohapeal kasutatavate ja transporditavate 
isoleeritud vaheainete riskijuhtimisteabe 
dokumenteerimise vorm registreerimistoimikus 

Isoleeritud vaheaine registreerija (tootja või importija) saab selle vormi abil anda põhilise 
ülevaate, mis tingimustele viidates ta järeldab, et rangelt ohjatud tingimused on saavutatud. 
Need lisatakse IUCLIDi toimiku 13. jaotisesse failinimega „_RMM detail”. 

Märkus. Seda teavet ei avaldata ECHA veebilehel. 

1. Vaheaine tootmise tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus 

Esitage tehniline üldkirjeldus (üksikasjalike andmeteta). Selguse huvides võite lisada lihtsa 
ülevaatliku skeemi. Veenduge, et kirjeldus hõlmab kõiki asjakohaseid toiminguid (iga üksuse 
protsesse), näiteks süntees, puhastusetapid, koristamine ja hooldus, proovivõtmine ja 
analüüs, täitmine ja tühjendamine, ladustamine ja jäätmekäitlus. 

2. Vaheaine kasutamise tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus 

Esitage tehniline üldkirjeldus. Selguse huvides võite lisada lihtsa ülevaatliku skeemi. 
Veenduge, et kirjeldus hõlmab kõiki asjakohaseid toiminguid (iga üksuse protsesse), näiteks 
süntees, puhastusetapid, koristamine ja hooldus, proovivõtmine ja analüüs, täitmine ja 
tühjendamine, ladustamine ja jäätmekäitlus. 

3. Range eraldatuse vahendid ja minimeerimismeetmed, mida registreerija 
rakendab tootmis- ja/või kasutamisprotsessi ajal 

o Aine rangelt eraldatust tagavate tehniliste vahendite kirjeldus. Viidake eri 
toimingutele (iga üksuse protsessidele) ja elutsükli etappidele, nagu on 
asjakohane (vt 1. lisa). 

o Selgitage välja jääkemissioon 

 töökohas; 

 keskkonda (õhku, kohapealsesse vooluvette). 

o Emissiooni ja tuleneva kokkupuute minimeerimiseks kohaldatavate menetlus- 
ja ohjemeetmete kirjeldus. Tõendamisel, et meetmed tagavad range 
eraldatuse ja minimaalse eraldumise, võib kasutada eraldumise ligikaudset 
kvantifitseerimist ning ohjemeetmete tõhususe teavet: 

 töökohas; 

 keskkonda (õhk, reovesi, heide tegevuskohalt). 

o Täpsustage juhtimisvahendeid ja väljaõpe, mis on eespool kirjeldatud 
tehniliste vahendite toimimises eriti olulised. 
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4. Vaheaine kasutajale soovitatud range eraldatuse vahendid ja 
minimeerimismeetmed 

o Aine rangelt eraldatust tagavate tehniliste vahendite kirjeldus. Viidake eri 
toimingutele (iga üksuse protsessidele) ja elutsükli etappidele, nagu on 
asjakohane (vt 1. lisa). 

o Selgitage välja jääkemissioon 

 töökohas; 

 keskkonda (õhku, kohapealsesse vooluvette). 

o Emissiooni ja tuleneva kokkupuute minimeerimiseks kohaldatavate menetlus- 
ja ohjemeetmete kirjeldus. Tõendamisel, et meetmed tagavad range 
eraldatuse ja minimaalse eraldumise, võib kasutada eraldumise ligikaudset 
kvantifitseerimist ning ohjemeetmete tõhususe teavet: 

 töökohas; 

 keskkonda (õhk, reovesi, heide tegevuskohalt). 

o Täpsustage juhtimisvahendeid ja koolitust, mis on eespool kirjeldatud 
tehniliste vahendite toimimises eriti olulised. 

o Kas nendest või muudest menetlustest teatatakse vaheaine kasutajale? 

5. Enne koristamist ja hooldust rakendatavad eritoimingud 

o Kirjeldage eritoiminguid (nt läbipuhumine ja pesemine), mida kasutatakse 
enne süsteemi (aine elutsükli mis tahes eraldatud seadmes) avamist ja sinna 
puhastus- ja hooldustöödeks sisenemist. 

o Kas nendest või muudest menetlustest teatatakse vaheaine kasutajale? 

6. Kirjeldage õnnetuste, vahejuhtumite ning hooldus- ja puhastustoimingute 
korral kasutatavaid tegevusi ja isikukaitsevahendeid 

o Loetlege lühidalt eespool mainitud olukordades vajalikud toimingud ja 
nõutavad isikukaitsevahendid (üksikasjalike andmeteta). 

o Kas nendest või muudest menetlustest ja asjakohastest 
isikukaitsevahenditest teatatakse vaheainete kasutajale? 

7. Jäätmete teave 

o Nimetage protsessietapid, kus tekib jäätmeid (nt puhastamine, hooldus, 
emissiooni ohjamine). Kirjeldage lühidalt kohapealse käitluse liiki. 

o Kirjeldage lühidalt mujal toimuva käitluse liiki.  

o Tõendamisel, et meetmed tagavad range eraldatuse ja minimaalse 
eraldumise, võib kasutada jäätmekoguste ligikaudset kvantifitseerimist. 
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4. LISA. Komisjoni, liikmesriikide ja ECHA 4. mail 2010 
kokku lepitud vaheainete määratlus19

 

1 Sissejuhatus 

Vaheained on ainete klass, mille jaoks on REACH-määruses erisätted, arvestades 
rakendatavust ja nende erilist iseloomu (41. põhjendus). Määrus eristab isoleerimata ja 
isoleeritud vaheaineid. Määrus ei kohaldu isoleerimata vaheainetele, küll aga isoleeritud 
vaheainetele, mille üldnõudeid on märkimisväärselt vähendatud. Eelkõige saab vähendatud 
registreerimisnõudeid kasutada juhul, kui isoleeritud vaheaineid toodetakse ja kasutatakse 
vastavalt artiklites 17 ja 18 sätestatud tingimustele. Kohapeal kasutatavatele isoleeritud 
vaheainetele, mida kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes, ei kohaldata toimiku ega aine 
hindamist (artikkel 49). 

Kohapeal kasutatavatele isoleeritud vaheainetele ei kehti uusi piiranguid kehtestavad ja 
kehtivaid piiranguid muutvad sätted (artikkel 68 lõige 1). Isoleeritud vaheained ei kuulu 
autoriseerimise alla (artikkel 2 lõige 8). 

REACH-määruse nõuetekohaseks rakendamiseks peab aine staatus kas isoleeritud või 
isoleerimata vaheainena olema selgelt määratletud. ECHA kasutajatoele esitatud 
päringutest ja määruse XIV lisasse (autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu) kantavate 
väga ohtlike ainete prioriteetsuse määramise avaliku konsultatsiooniprotsessi kogemused 
viitasid vajadusele selgitada täiendavalt vaheaine mõistet. 

Käesoleva dokumendi eesmärk on seega selgitada tingimusi, mille alusel aine loetakse või 
ei loeta REACH-määruse järgi vaheaineks. 

NB! Dokument ei käsitle spetsiifilisi tingimusi, mida registreerijatel tuleb täita, et nad saaksid 
kasutada REACH-määruse artiklites 17 ja 18 sätestatud erilisi registreerimisnõudeid. Seda 
käsitleb vaheainete juhend ja väljatöötamisel on (rangelt) ohjatud tingimuste mõistet selgitav 
juhend. 

 

2 Vaheaine määratluse analüüs (artikli 3 lõige 15) 

REACH-määruse artikli 3 lõike 15 järgi on vaheaine „aine, mida toodetakse ja kasutatakse 
või tarbitakse keemilistes protsessides eesmärgiga muuta see aine mõneks teiseks aineks 
(edaspidi „süntees”)”. Aine staatus vaheainena ei tulene selle keemilisest olemusest, vaid 
määratakse selle järgi, kuidas ainet kasutatakse pärast tootmist. 

Vaheaine määratlus on seega aine vaheainena kasutamise määratlus. Konkreetse aine 
korral loetakse vaheaineks ainult seda ainekogust, mis tarbitakse või kasutatakse 
keemiliseks töötlemiseks, et muuta see aine mõneks teiseks aineks. Muid sama aine 
koguseid vaheaineks ei loeta. 

Määratlus hõlmab isoleerimata vaheaineid, kohapeal kasutatavaid isoleeritud vaheaineid ja 
transporditavaid isoleeritud vaheaineid. 

REACH-määruse artikli 3 lõike 15 punkt a määratleb isoleerimata vaheaine kui vaheaine, 
mida ei eemaldata sünteesi käigus tahtlikult (v.a proovivõtuks) sünteesimiseks kasutatavast 
seadmest. Artikli 3 lõike 15 punkt a selgitab ka mõiste „seade” tähendust määruses. Seega 
hõlmab mõiste „seade” mis tahes keemilise protsessi seadmestikku, millega vaheaine kokku 
puutub või mida läbib, v.a need, mida kasutatakse vaheaine hoidmiseks pärast tootmist. 

                                                 
19 Lõpliku kirjaliku menetluse tulemus. Menetlus algatati 20. aprillil 2010 REACH- ja CLP-määruste pädevatele 
asutustele saadetud dokumendiga CA/04/2010rev.1. 
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Keemilise protsessi seadmestik, milles vaheainet toodetakse ja millesse see juhitakse 
eesmärgiga muuta see mõneks teiseks aineks, on seetõttu samuti hõlmatud mõiste 
„seadme, milles süntees toimub” all, v.a kui seadmestikku kasutatakse vaheaine hoidmiseks. 

Et vaheainet lugeda isoleerimata vaheaineks, ei tohi seda nimetatud seadmest eemaldada, 
v.a proovivõtuks. Isoleerimata vaheaine toodetakse ja „tarbitakse” seega sellises keemilise 
protsessi seadmes. 

Isoleerimata vaheaine tingimusi käesolevas dokumendis rohkem ei käsitleta, sest need 
ained ei kuulu REACH-määruse kohaldamisalasse (artikli 2 lõike 1 punkt c). 

REACH-määruse artikli 3 lõike 15 punkt b määratleb kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheaine kui vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine kriteeriumidele ja mille puhul 
vaheaine tootmine ja teise (teiste) aine (ainete) sünteesimine sellest vaheainest toimub ühes 
ja samas tegevuskohas, mida käitab üks või mitu juriidilist isikut. Seega isoleeritakse need 
ained määratluse kohaselt enne seda, kui neid „kasutatakse” keemilises protsessis 
eesmärgiga muuta see aine mõneks teiseks aineks. Määratluse järgi on isoleeritud vaheaine 
aine, mida toodetakse eesmärgiga muuta aine järgnevas etapis mõneks teiseks aineks. 
Määratlus täpsustab ka seda, et aine vaheaineks pidamise eelduseks on, et ainet tuleb 
järgmises etapis efektiivselt kasutada (s.o muuta aine mõneks teiseks aineks). Tingimuseks 
on, et selline kasutusala on pigem kindel kui üksnes võimalik. Kohapeal kasutatavate 
isoleeritud vaheainete korral täpsustab artikli 3 lõike 15 punkt b, et järgnev etapp peab 
toimuma samas tegevuskohas kui vaheaine tootmine. 

REACH-määruse artikli 3 lõike 15 punkt c määratleb transporditava isoleeritud vaheaine kui 
vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine kriteeriumidele ja mida transporditakse 
tegevuskohtade vahel või tarnitakse teistesse tegevuskohtadesse. On selge, et kui ainet 
transporditakse tegevuskohtade vahel, ei vasta see isoleerimata vaheaine kriteeriumidele 
ning seega on selle määratluse põhilisteks elementideks, et aine on vaheaine (st seda 
kasutatakse vaheainena) ja seda transporditakse tegevuskohtade vahel või tarnitakse 
teistesse tegevuskohtadesse. Sarnaselt kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainetega 
isoleeritakse transporditavad isoleeritud vaheained enne seda, kui neid „kasutatakse“ 
keemilises protsessis, et muuta aine mõneks teiseks aineks. 

Artikli 3 lõike 15 punkti b kohaselt on selge, et kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained 
on ained, mida kasutatakse keemilises protsessis, et muuta aine mõneks teiseks aineks 
ühes spetsiifilises „tegevuskohas”, s.o ühes asukohas, kus on ühe või mitme tootja 
infrastruktuur ja seadmed (artikli 3 lõige 16). Samamoodi on artikli 3 lõike 15 punkti c 
kohaselt selge, et transporditavaid isoleeritud vaheaineid kasutatakse keemilises protsessis, 
et muuta aine mõneks teiseks aineks ühes või mitmes „tegevuskohas”. Artikli 3 lõikes 15 
nimetatud mõiste „tegevuskoht” rõhutab, et vaheaineid kasutatakse tööstusprotsessides. 
Tegevuskoha määratlus artikli 3 lõikes 16 osutab, et see on asukoht, kus toimub (vaheaine 
või teise aine) tootmine. Seega on keemilised protsessid, milles kasutatakse isoleeritud 
vaheaineid, tootmistegevused, kus toimub süntees või muutmine, mida tuleb seetõttu 
REACH-määruse järgi lugeda tootmiseks. 

Isoleeritud vaheainet (s.o ainet, „mida kasutatakse […] eesmärgiga muuta see aine mõneks 
teiseks aineks”) kasutatakse mingi teise aine tootmiseks, mille käigus muutub see aine ise 
selleks teiseks aineks. See teine aine peab erinema protsessis kasutatud vaheainest. Seega 
tuleb mõista, et mõiste „vaheaine” määratlus katab vaheaine sellist muutmist teiseks aineks, 
mis on REACH-määruse artikli 3 lõike 8 järgi selle teise aine tootmine. 

Kui keemilises protsessis kasutatavat ainet A ei kasutata teise aine B tootmiseks viisil, kus 
aine A ise muutub teiseks aineks B, kasutatakse seda paratamatult teise funktsiooni 
saavutamiseks kui aine muutmine, kas osana teise aine B tootmisest (nt katalüsaatori, 
töötlemise abiaine või lahustina) või osana teisest tegevusest (nt toote tootmisprotsessi 
üksiketapina). Kuigi see teine funktsioon võib siiski sisaldada töötlemises kasutatava aine A 
keemilist modifitseerimist, ei saa sellist tüüpi kasutusala pidada teise aine B tootmiseks aine 
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A muutmise teel. Seetõttu, juhul kui keemilise protsessi põhieesmärgiks ei ole aine A 
muutmine teiseks aineks B või ainet A ei kasutata selleks põhieesmärgiks, vaid teise 
funktsiooni saavutamiseks, ei loeta selleks tegevuseks kasutatavat ainet A REACH-määruse 
kohaselt vaheaineks. Vaheaine määratluses on seega määrav see, et vaheaine tootja on 
kindel, et vaheainet kasutav klient on mõne teise aine tootja kasutades vaheainet 
keemiliseks protsessiks (sünteesiks), et saada teist ainet. Kui klient kasutab ainet teisteks 
protsessideks kui teise aine sünteesiks, ei loeta ainet isoleeritud vaheaineks. 

3. punktis on näiteid, mis tingimustel saab aineid, mida võidakse pidada vaheaineks, 
tööstustegevuses keemiliselt muuta. 

 

3 Vaheaineteks loetavate ainete keemilist muutmist sisaldavate tööstustegevuste 
näited 

Vaheaine määratlust arvesse võttes ja eelmise punktis arendatud analüüsi järgides võib 
REACH-määruse alusel eristada järgmisi tootmistegevusi, mis viivad aine keemilise 
modifitseerimiseni (näited illustreerivad juhtumeid, mida on vaja mõista ühtmoodi): 

Teise aine tootmine ainena 

Ainet A võib kasutada teise aine B tootmiseks, et muuta see selleks teiseks aineks B. Aine A 
muutmine aineks B sisaldab tavaliselt aine A keemilist reaktsiooni. Samas teatud juhtudel, 
näiteks rafineerimise üksikprotsesside korral, ei pea aine A tingimata reageerima, et 
muutuda aineks B. Kui aine B muutub isoleeritud vormiks, võib tootja või mõni teine 
tegutseja seda kasutada mis tahes viisil. Ainet A, mida kasutatakse tootmisprotsessis aine B 
tootmiseks, võib seega määratleda kui ainet, mida kasutatakse „eesmärgiga muuta see aine 
mõneks teiseks aineks”. Aine A sellist tüüpi kasutamist peetakse seega REACH-määruse 
kohaselt kasutamiseks vaheainena. 

NB! Sellel konkreetsel juhul kasutatakse vaheainena ainult seda osa ainest, mida 
kasutatakse teiste ainete tootmise lähteainena. Sama aine A mis tahes teist kogust, mida 
teiste ainete tootmise lähteainena ei kasutata, ei saa lugeda vaheaineks. 

Tootmisprotsesside praktilise iseloomu ja tootmiskohtade rahaliste vahendite tõttu võib aine 
A tootmise ja selle kasutamise vahel aine B tootmiseks vaja olla veel üht või mitut etappi, et 
aine B sünteesis oleks võimalik või tagatud nõuetekohane keemiline protsess. 

Samas ei muuda need etapid asjaolu, et ainet toodeti ja kasutati sünteesimiseks, ning seega 
ei takista need ainet vaheaineks lugemast. Selliste etappide näide on allpool 4. näites. 

Mis tahes ainet, mida kasutatakse teise aine B tootmisprotsessis, kuid mis ise aineks B ei 
muutu, nt lahustit, ei saa lugeda vaheaineks. 

 

 



   
 

 

1. näide. Ained, mida kasutatakse reaktiividena 

Trifenüülmetanooli saab toota Grignardi reaktsiooniga, kasutades reaktiividena magneesiumi, 
bromobenseeni ja bensofenooni. Selles näites reageerib magneesium kõigepealt 
bromobenseeniga, mille tulemusel moodustunud fenüülmagneesiumbromiidi (Grignardi reaktiivi) ei 
isoleerita reaktorist, vaid see reageerib kohapeal (in-situ) järgmiseks bensofenooniga. 

BrMg Mg

Br

O

OH

magnesium bromobenzene

Mg

Br

+

+

triphenylmethanol

phenylmagnesium bromide

benzophenone
 

Selles konkreetses protsessis loetakse nii magneesiumi kui ka bromobenseeni isoleeritud 
vaheaineteks, mida kasutatakse fenüülmagneesiumbromiidi tootmiseks. Fenüülmagneesium-
bromiid on isoleerimata vaheaine, mida kasutatakse trifenüülmetanooli tootmiseks. Ka 
bensofenoon on isoleeritud vaheaine, mida kasutatakse trifenüülmetanooli tootmiseks. 

 

 

1’. näide. Ained, mida kasutatakse reaktiividena 

Tsüklopentanooni saab redutseerida tsüklopentanooliks redutseerija liitiumalumiiniumhüdriidi 
(LAH) abil. See redutseerumisprotsess seisneb liitiumalumiiniumhüdriidi hüdriidivesinikuaatomite 
lisamises tsüklopentanooni karbonüülrühma süsinikuaatomile. Tsüklopentanooni peetakse 
tsüklopentanooli tootmise vaheaineks, sest see ise muutub selleks aineks. Sama loogika kohaselt 
võib ka liitiumalumiiniumhüdriidi sellisel juhul pidada vaheaineks, sest võib öelda, et see ise 
muutub tsüklopentanooliks. 
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+
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-
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H
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Cyclopentanone Lithium aluminium hydride

(LAH)

Cyclopentanol
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2. näide. Ained, mida kasutatakse katalüsaatoritena 

Katalüsaatorid on ained, mida kasutatakse keemilise reaktsiooni kiiruse muutmiseks. Ainet, mida 
kasutatakse katalüsaatorina teise aine tootmiseks ainena, ei saa REACH-määruse kohaselt 
lugeda vaheaineks, sest katalüsaatorit ei kasutata nii, et see ise muutuks toodetavaks aineks. 

Näide: p-tolueensulfoonhapet kasutatakse tavaliselt katalüsaatorina estrite tootmisel 
karboksüülhapetest ja alkoholidest. Nende kasutusalade korral ei saa p-tolueensulfoonhapet 
lugeda vaheaineks. See kehtib hoolimata sellest, kas ainet saab protsessi järel reaktsioonisegust 
eraldada või mitte. 

 

 

3. näide. Ained, mida kasutatakse töötlemise abiainena 

Aineid võidakse lisada aine tootmisprotsessi mis tahes etapis, et optimeerida reaktsioonisegu 
füüsikalis-keemilist keskkonda – näiteks dispergandid, viskoossusmodifikaatorid, määrdeained, 
antistaatikumid. Et neid töötlemise abiaineid ei kasutata selles mõttes, et need muutuksid ise 
teisteks aineteks, ja töötlemise abiainest ei moodustu toodetavat ainet, ei loeta neid 
vaheaineteks. See kehtib olenemata sellest, kas need ained isoleeritakse toodetavast ainest või 
jäävad need lisanditena ainesse. 

 

 

 

4. näide. Vaheained ja ained segudes 

Ettevõte X toodab naatriumhüdroksiidi ja müüb seda ettevõttele Y naatriumatsetaadi tootmiseks. 
Ettevõtte Y kasutatava keemilise protsessi käigus on vaja naatriumhüdroksiidile lisada enne 
naatriumatsetaadi tootmiseks kasutamist vett. Tehnilistel põhjustel lisab ettevõte Y 
naatriumhüdroksiidile vee ühes tootmise tegevuskoha piirkonnas ja kasutab seda seejärel 
naatriumatsetaadi tootmiseks sama tegevuskoha teises piirkonnas. Naatriumhüdroksiidi võib siiski 
pidada vaheaineks, kuigi naatriumatsetaadi tootmisprotsess sisaldab mitmeid kohapeal isoleeritud 
etappe tootmise tegevuskohas. See põhineb asjaolul, et see etapp aitab sünteesida 
naatriumhüdroksiidist naatriumatsetaati. 

 

4. Muu tööstuslik lõppkasutus kui teise aine tootmine ainena 

Kui ainet A kasutab tootja ise või allkasutaja ja see reageerib keemiliselt muus protsessis kui teise 
aine tootmine (REACH-määruses nimetatud „sünteesi“ ei toimu), ei saa aine A olla vaheaine. Kui 
keemilise protsessi põhieesmärk ei ole teise aine tootmine, vaid pigem teise funktsiooni, 
spetsiifilise omaduse või keemilise reaktsiooni toodete (pool- või valmistoodete) tootmise 
lahutamatu osana saavutamine, ei tohi selleks tegevuseks kasutatavaid aineid lugeda REACH-
määruse kohaselt vaheaineteks. 

Näide: toodete tootmine. REACH-määruse artikli 3 lõige 15 nõuab, et vaheaine muutuks teiseks 
aineks. Seega tuleb artikli 3 lõike 1 ja artikli 3 lõike 8 alusel kasutada vaheainet aine tootmiseks, 
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kuid vaheainet ei tohi seetõttu kasutada toote tootmiseks. Nagu mainitud ülalpool, ei saa ainet, 
mida kasutatakse keemilises protsessis ja mille kasutamise põhieesmärk ei ole selle muutmine 
teiseks aineks, vaid teise funktsiooni saavutamiseks, lugeda REACH-määruse kohaselt 
vaheaineks. Seda selgitab ka järjepidev ingliskeelne terminoloogia, kui toodete korral kasutatakse 
tootmise ja tootja kohta nimetusi „production” ja „producer” ning ainete korral „manufacturing” ja 
„manufacturer”. 

Asjakohased näited tööstusprotsesside kohta, mida ei saa pidada teise aine tootmiseks, on peale 
toodete tootmise ka ainete muu tööstuskasutamine, et anda keemilise reaktsiooni abil spetsiifiline 
funktsioon (nt füüsikalis-keemiline omadus). Ained, mida sellistes protsessides kasutatakse, on 
näiteks reaktiivsed koagulandid/flokulandid, reaktiivsed kuivatusained, pH-neutralisaatorid. 

Allpool on muid näiteid peale toodete tootmise. 

 

5. näide. Ained, mida kasutatakse kõvenditena 

Kõvendeid kasutatakse tavaliselt vaigu kõvendamisel tahkeks massiks, mida ei saa keemiliselt 
enam edasi töödelda ja mis pärast vormimist saavad keerukama kemikaali (üldiselt toote) osaks. 
Kõvendid ei ole REACH-määruse järgi tavaliselt vaheained, sest nad ei muutu ise teiseks aineks 
kasutamisel osana teise aine ainena tootmise protsessist, vaid neid kasutatakse vaigule mõne 
spetsiifilise füüsikalise omaduse andmiseks muu protsessi lahutamatu osana (nt toote tootmine). 

Näide: toote tootmise lahutamatu osana kasutatakse epoksiidliime (nt pooltoodete kinnitamiseks). 
Nende kleepuvus tekib epoksiidvaikude kohapeal (in-situ) kõvenemisel kõvendi toimel. See 
tähendab, et kuigi kõvendi reageerib keemiliselt epoksiidvaiguga, ei ole kahekomponendiliste 
liimide kõvendina kasutatav aine sellise kasutusala korral REACH-määruse kohaselt vaheaine. 

 

 

 

6. näide. Ained, mida kasutatakse pinnatöötlusainetena 

Pindu töödeldakse üldiselt eesmärgil anda makroskoopilisele ainele kas eraldi ainena või segus või 
tootes teatud füüsikalis-keemiline omadus. Pinnatöötlus võib sisaldada keemilisi reaktsioone 
töödeldava materjali pinnal. Seni, kuni protsess ei sisalda teise aine tootmist ainena ja protsessi 
peamiseks eesmärgiks on spetsiifilise füüsikalis-keemilise omaduse andmine materjalile 
(olenemata sellest, kas pinnatöötlusainet kasutatakse keemilises reaktsioonis, mille tulemuseks on 
teise aine tekkimine), ei loeta pinnatöötlusaineid vaheaineteks20. 

Näide: hõbetsüaniidi kasutamisel töötlusainena saab anda pindadele kaitsva dekoratiivse metalse 
hõbeda kihi. Kuigi protsessis modifitseerub töötlusaine elektrivoolu mõjul metalseks hõbedaks, ei 
saa töötlusainet lugeda vaheaineks, sest metalli galvaaniline sadestamine on toote 
tootmisprotsessi lahutamatu etapp ja selle protsessi eesmärk on anda materjalile füüsikalis-
keemiline omadus, muutes toote pinna visuaalset välimust. 

 

 

                                                 
20 NB! Teatud juhtudel ei ole pinnatöötlusaine ja materjali vahelisest keemilisest reaktsioonist tulenevat ainet vaja V lisa 
punkti 4 järgi registreerida. 
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7. näide. Ained, mida kasutatakse kuivatusainetena 

Kaltsiumhüdriidi (CaH2) saab kasutada tööstusliku kuivatusainena. Selle kuivatusaine toimeviis 
seisneb kaltsiumhüdriidi ja vee (nt teatud gaasides niiskusena, orgaanilises lahustis lisandina) 
vahelises keemilises reaktsioonis, milles tekib kaltsiumhüdroksiid (Ca(OH)2). Tulemusena on gaas 
või orgaaniline lahusti veevaba. Sellise kasutuse korral ei ole kaltsiumhüdriid vaheaine, sest 
aine kasutamise põhieesmärk on eemaldada vesi töödeldavast orgaanilisest lahustist ja mitte 
muutuda kaltsiumhüdroksiidiks.21 

 

 

5. Vaheained ja registreerimissätted REACH-määruse järgi 

Üks REACH-määruse põhieesmärke on tagada inimtervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase. 
Selle eesmärgi tõttu sisaldab REACH-määrus tööstuse jaoks mehhanisme, kuidas läheneda mis 
tahes moodustuva ainega seotud riskidele, vaatamata sellele, kas see on seotud aine kui sellise 
tootmise või teiste (kutsealaste) tegevustega. 

Seega sisaldab registreerimine põhimehhanismi tööstusele kasutamiseks nende poolt toodetavate 
või imporditavate ainete andmete, nendega seotud riskide hinnangu ja soovitatavate asjakohaste 
riskijuhtimismeetmete esitamiseks. 

Kuigi vaheainetele on spetsiifilised registreerimisnõuded olemas (teatud eritingimuste täitmisel), 
tagab REACH-määrus siiski, et mis tahes registreeritud aine tootmise ja kasutamise riske 
hinnatakse adekvaatselt, nagu on selgitatud allpool. 

Vaheaine on aine, mida kasutakse teise aine tootmiseks ainena. Standardsed 
registreerimisnõuded kehtivad tavaliselt sellele teisele toodetavale ainele (kui seda kasutatakse 
muudel eesmärkidel kui järgnev süntees). Kui on asjakohane, tuleb teise moodustuva aine 
tootmise ja kasutusala(de)ga seotud riske arvesse võtta selle registreerimisel. Teisalt on vaheaine 
registreerimise eesmärk katta selle tootmise ja kasutusala riske kuni selle reageerimiseni. REACH-
määrus nõuab, et artiklites 17 ja 18 sätestatud vähendatud registreerimisteabele esitatavad 
nõuded kehtiks ainult vaheainetele, mida toodetakse ja käideldakse nendes artiklites nimetatud 
tingimuste kohaselt. Seega tagab REACH-määrus täieliku riskide katmise kogu tarneahelas. Iga 
ainet, mis tekib kas toote tootmisel, kui see ei ole ette nähtud tootest eralduma, või mis tahes 
toimingul peale aine tootmise ainena, ei tule registreerida. Sellise ainega seotud riske peab võtma 
arvesse ainete registreerimisel, millest see aine pärineb (lähteained). Et lähteaineid ei saa pidada 
vaheaineteks, tagab REACH-määrus, et nende registreerimistoimikud sisaldavad selliseid riske 
katvaid kemikaaliohutuse aruandeid, kui see on asjakohane. See on ka kooskõlas V lisa lõigete 3 
ja 4 sätetega, sest seal käsitletud ainetega seotud riske peab arvestama lähteaine 
kemikaaliohutuse aruandes22. V lisa lõigete 3 ja 4 järgi registreerimiskohustusest vabastatud 
ainete lähteaine ei saa olla vaheaine, sest seda ainet kasutatakse spetsiifilise funktsiooni / füüsilis-
keemilise omaduse andmiseks (sh lõppkasutusel, kuid mitte edasisel tootmisel). Lähteaine 
registreerimisel lisatakse selle kemikaaliohutuse aruandele ka riskid, mis tulenevad nendest 
vabastatud ainetest, kui see on asjakohane. 

 

                                                 
21 Selles näites ei kuulu kaltsiumhüdroksiid (Ca(OH)2) REACH-määruse II, V ja VI jaotise kohaldamisalasse, sest selle 
korral saab kasutada V lisa 4. punkti (vt komisjoni talituste töödokument SEK(2009) 447 (lõplik) koos teatisega C(2009) 
2482, mis käsitleb REACH-määruse I, IV ja V lisa läbivaatamist). Ca(OH)2 ei kuulu reguleerimisalasse põhjusel, et 
registreerimissätted kehtivad kaltsiumhüdriidi (CaH2) tootmise või importimise kohta, kuid Ca(OH)2 teave peab olema 
esitatud CaH2 kemikaaliohutuse aruandes. 

22 Nii komisjoni teatis C(2009) 2482 kui ka V lisa juhend märgivad, et kuigi V lisa lõigetes 3 ja 4 sätestatud ained on 
registreerimisest vabastatud, tuleb nendest tulenevaid riske võtta arvesse lähteaine(te) kemikaaliohutuse hindamisel. 

38 



   
 

39 

6. Järeldused 

Aine on vaheaine, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: 

 Ainet toodetakse, et see muutuks ise tööstuslikus tegevuskohas mõneks teiseks aineks. 

 Keemilise protsessi tulemuseks on teine toodetud aine ainena, kuid mitte teine aine tootes. 
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