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Eessõna 

Käesolev dokument kirjeldab, millal ja kuidas ainet REACH-määruse alusel registreerida. 
Juhend koosneb kahest osast: üks kirjeldab registreerimise ülesandeid ja kohustusi ning teine 
registreerimistoimiku koostamist ja esitamist. Juhend kuulub juhendisarja, mille eesmärk on 
aidata kõigil sidusrühmadel täita REACH-määrusega kehtestatud kohustusi. Juhendid 
sisaldavad üksikasjalikke suuniseid mitmesuguste oluliste REACH-menetluste ning teatud 
teaduslike ja/või tehniliste meetodite kohta, mida tootjad või ametiasutused peavad kasutama 
REACH-määruse nõuete täitmiseks. 

Juhendid koostati ja arutati läbi REACH-rakendusprojektide raames Euroopa Komisjoni 
teenistuste juhtimisel ning kaasatud olid kõik asjaomased sidusrühmad: liikmesriigid, 
tööstusettevõtted ja vabaühendused. Juhendeid saab alla laadida Euroopa Kemikaaliameti 
veebilehelt (http://echa.europa.eu/), kus avaldatakse ka uued ja ajakohastatud juhendid. 

Käesolev dokument käsitleb REACH-määrust ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/20061 ning selle muudatusi 31. augusti 2011. 
aasta seisuga. 

 

                                          
 
 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ja 
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus 
(EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 
93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006). 

http://echa.europa.eu/
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I osa. REACH-registreerimine 
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1 Üldine sissejuhatus 

1.1 Juhendi eesmärk 

Käesoleva juhendi eesmärk on aidata tootjal määrata oma ülesanded ja kohustused REACH-
registreerimisnõuete täitmisel. 

Juhend aitab potentsiaalseil registreerijail vastata järgmistele küsimistele: 

 Kellel on registreerimiskohustus? 

 Mis ained kuuluvad REACH-määruse reguleerimisalasse? 

 Mis ained tuleb registreerida? 

 Millal eelregistreerida ja millal esitada päring? 

 Mis on registreerimistoimik? 

 Kuidas registreerimistoimikut koostada ja ECHA-le esitada? 

 Millal tuleb registreerimistoimik ECHA-le esitada? 

 Mis on ühine esitamine? 

 Mis on registreerijate kohustused andmete jagamisel? 

 Millal ja kuidas ajakohastada registreerimistoimikut? 

 Kui suur on registreerimistasu? 

 Mis on ECHA kohustused pärast registreerimistoimiku esitamist? 

Juhend sisaldab põhiliselt kohustuste kirjeldusi, lisatud on selgitused ja praktilised nõuanded 
ning võimaluse korral ka näited. Kogu tekstis selgitatakse REACH-menetlusi, viidates ka 
asjakohastele juhenditele ja muule kasulikule teabele. 

Juhendi tekstis tähendavad „lisa” ja „artikkel” REACH-määruse lisa ja artiklit. Kõik viited 
REACH-määruse asjakohastele artiklitele ja lisadele ning määruse tsitaadid on esitatud 
kaldkirjas (nt artikkel 23).  

Juhendi tekstis käsitab nimetus „Euroopa Liit” ka Islandit, Liechtensteini ja Norrat. 

Dokumendi esimene osa on suunatud kõigile potentsiaalsetele registreerijatele, nii kemikaalide 
ja nende hindamise asjatundjatele kui ka muudele isikutele. Esimeses osas selgitatakse, mis 
on registreerimisnõuded, kes nende täitmise eest vastutab ning kuidas ja millal tuleb neid 
täita. 

Dokumendi teine osa annab registreerimistoimiku koostamise, ajakohastamise ja esitamise 
ülevaate. 

Joonis 1. Registreerimismenetluse etapid ning juhendi peatükkide ja punktide 
numbrid 

kujutab juhendi struktuuri ja aitab lugejal määrata enda registreerimiskohustused. 

Olemas on abivahend Navigaator, mis aitab kasutajal kindlaks teha oma REACH-kohustusi. 
Navigaatori aadress on http://echa.europa.eu/et/support/guidance-on-reach-and-clp-
implementation/identify-your-obligations/navigator. 

 

http://echa.europa.eu/et/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations/navigator;jsessionid=AEC180BFD4A91D9ABFC3EBA3C3F44B68.live1
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KAS TEATE, MIDA TOODATE/
IMPORDITE

(aine/segu/toode)

KAS KUULUTE REACH-MÄÄRUSE 
KOHALDAMISALASSE

KAS TEIE AINE KUULUB REACH-
MÄÄRUSE KOHALDAMISALASSE

KAS TEIE AINE VÕIB LUGEDA REGISTREERITUKS
– Kas olete ainest direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatanud?
– Kas aine vastab artiklis 15 nimetatud kriteeriumidele?

(taimekaitsevahendite ja biotsiidide koostisse kuuluvad ained)

KAS TEIE AINET KASUTATAKSE 
ISOLEERITUD VAHEAINENA

KAS TEIE AINE ON FAASIAINE

ptk 1.3

FAASIAINEMITTEFAASIAINE

TEHKE 
REGISTREERIMIS-
EELNE PÄRING JA 
JAGAGE ANDMEID

EELREGISTREERIGE
AINE

(alates 1. detsembrist 2008 
üksnes hiline eelregistreerimine, 

kui tingimused on täidetud)

OSALEGE AINETEABE VAHETUSE 
FOORUMIS JA JAGAGE ANDMEID

KUI TEIE AINE:
– kogus (T/I) ≥1000 t või

– on 1. või 2. kat CMR-aine ja ≥ 1 t

– R50/53 ja ≥100 t

Eelregistreerimisperiood 
lõppes 30.11.2010

KUI TEIE AINE:
– kogus (T/I) ≥ 1 t

KUI TEIE AINE:
– kogus (T/I) ≥ 100 t

Kui eelregistreerisite, peate 
registreerima aine enne

1. juunit 2013

Kui eelregistreerisite, peate 
registreerima aine enne

1. juunit 2018

KAS TEIE TOODETAV VÕI IMPORDITAV 
AINEKOGUS ON VÄHEMALT 1 t

punkt 2.2.2

punkt 2.2.3

punkt 2.2.4

ptk 4.2

punkt 2.3.1.1

ptk 4.4

punkt 2.3.1

punkt 2.2.5

punkt 2.3.1.2

punkt 2.3.2

jah

ei

KAS TEIL ON REACH-ROLL:
Kas olete tootja, importija, ainuesindaja, 

allkasutaja? 
ptk 2.1

punkt 2.2.6

ptk 4.3

punkt 2.2.6

ARVUTAGE OMA AINE 
REGISTREERITAV KOGUS

 

Joonis 1. Registreerimismenetluse etapid ning juhendi peatükkide ja punktide numbrid 

1.2 Registreerimise eesmärk 

REACH-määruse aluseks on põhimõte, et tootjad, importijad ja allkasutajad peavad tagama, et 
nad toodavad, viivad turule ja kasutavad selliseid aineid, mis ei kahjusta inimtervist ega 
keskkonda. Ainete riskide ohjamise eest vastutavad seega füüsilised või juriidilised isikud, kes 
aineid toodavad, impordivad, viivad turule või kasutavad kutsetegevuses. 

Registreerimissätetes nõutakse, et tootjad ja importijad koguksid või looksid toodetava või 
imporditava aine andmeid, mida saaks kasutada aineriskide hindamiseks ning sobivate 
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riskijuhtimismeetmete väljatöötamiseks ja soovitamiseks. Nende kohustuste tegeliku täitmise 
ja ühtlasi läbipaistvuse tagamiseks nõutakse, et tootjad ja importijad koostaksid (IUCLID-
vormingus) registreerimistoimiku ja esitaksid selle REACH-ITi kaudu ECHA-le (vt ptk 5). 

Kui mitu tootjat kavatsevad toota ja/või mitu importijat importida sama ainet, tuleb teatud 
andmeid jagada (vt ptk 4) ning ühiselt esitada (vt punkt 3.3.1), et tõhustada 
registreerimissüsteemi, säästa kulutusi ning vähendada loomkatseid selgroogsetega. Teatud 
konkreetsetel juhtudel võib registreerija teatud nõutava teabe ühisest esitamisest loobuda ning 
esitada teabe ECHA-le eraldi (vt punkt 3.3.2). 

Kui REACH-määruses ei osutata teisiti, kehtib registreerimiskohustus ainete korral, mida 
konkreetne tootja või importija toodab või impordib vähemalt 1 tonni aastas (vt ptk 2.2). 
Tavaliselt peab enne seda, kui ainet hakatakse tootma, importima või turustama, olema aine 
registreerimine valmis ja registreerija peab olema saanud registreerimisnumbri.  

Enamikule ainetele (nn faasiained), mida juba toodetakse või imporditakse, kohaldatakse siiski 
erilist üleminekukorda, kui need on eelregistreeritud. See võimaldab nende tootmist või 
importimist registreerimiseta jätkata teatud tähtaja jooksul (vt ptk 2.3). Kui tootja või 
importija ei ole ainet tähtaja jooksul registreerinud, ei tohi ainet kuni registreerimiseni Euroopa 
Liidus toota ega turustada. 

Registreeritud ained on lubatud siseturul vabasse ringlusse. 

1.3 Ained, segud ja tooted 

REACH-määrus sätestab kohustused ainete tootmisel, impordil, turule viimisel ja kasutamisel 
kas eraldi, segudes või toodetes. Enne selgitust, mis ained tuleb registreerida, tuleb mõista, 
mida tähendavad kasutatavad nimetused ning mida teha segude ja toodete korral. 

 Aine tähendab keemilisi elemente ja ühendeid. Ainena käsitatakse nii tootmisprotsessi 
saadusi (näiteks formaldehüüd või metanool) kui ka looduslikke aineid. Samuti hõlmab 
aine mõiste lisaaineid ja tootmisprotsessist tingitud lisandeid, välja arvatud lahusteid, 
mida saab ainest eraldada aine püsivust kahjustamata või koostist muutmata. Ainete ja 
nende määratlemise üksikasjalikud juhised on ainete identifitseerimise juhendis. 

 Segu on kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus. Tüüpilised REACH-segud 
on näiteks värvid, lakid ja tindid. REACH-kohustused kehtivad segu igale koostisainele 
eraldi, olenevalt sellest, kas üksikained kuuluvad REACH-määruse reguleerimisalasse. 

Iga segus sisalduv aine tuleb eraldi registreerida, kui selle kogus on vähemalt 1 tonn aastas 
(lisateave koguste arvutamise kohta segudes sisalduvate ainete registreerimisel on punktides 
2.2.6.3 ja 2.2.6.4). Registreerimiskohustus on iga eraldi aine tootjal või importijal või, kui segu 
imporditakse valmis kujul, segu importijal. Segu tootjal (st füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 
toodab segu eraldi ainetest) ei ole REACH-registreerimiskohustust, kui ta ei ole samal ajal ka 
segus sisalduvate eraldi ainete tootja või importija või valmis kujul segu importija.  

REACH-määruses nimetatakse sulameid erisegudeks, mille tõttu tuleb sulameid REACH-
määruse kohaldamisel käsitada samamoodi kui muid segusid. See tähendab, et sulamit küll 
registreerima ei pea, kuid sulami koostisosad (nt metallid) tuleb registreerida. Sulami 
koostisosade registreerimise kohustus kehtib sõltumata sulami tootmisprotsessist. 
Koostisained, mida ei ole sulamile lisatud tahtlikult, loetakse lisanditeks (st need on segu mõne 
koostisaine osaks) ning neid seetõttu eraldi registreerima ei pea. 

Toode on mis tahes ese, millele on tootmise käigus antud teatav kuju, viimistlus või kujundus, 
mis määrab selle funktsiooni suuremal määral kui keemiline koostis (näiteks riie, 
elektroonikakiibid, mööbel, raamatud, mänguasjad, köögiseadmed). Tootes sisalduv eraldi aine 
tuleb registreerida juhul, kui selle sisaldus tootes ületab 1 tonni aastas ning aine eraldumine 
tootest on tavapärastes või mõistlikult eeldatavates kasutustingimustes ette nähtud. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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Registreerimiskohustus on toote tootjal või, kui toodet imporditakse, toote importijal, kui aine 
ei ole sellel kasutusalal juba registreeritud. Toodete ja nende REACH-määruse kohase 
käsitamise üksikasjalikud juhised on toodete juhendis. 

Registreerimiskohustus kehtib seega üksikainetele olenemata sellest, kas need ained 
on eraldi või sisalduvad segus või tootes. Teisisõnu – REACH-määruse kohaselt tuleb 
registreerida ainult ained; segusid ja tooteid registreerida ei ole vaja. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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2 Registreerimiskohustused 

2.1 Kes peab registreerima? 

Eesmärk:  Peatüki eesmärk on selgitada, mis tegutsejatel on REACH-registreerimise 
kohustus ja vastutus. 

Ülesehitus: Peatüki ülesehitus on järgmine: 

 

KES PEAB REGISTREERIMA?

REACH-ROLLID
Punkt 2.1.1

REGISTREERIMISKOHUSTUSEGA 
TEGUTSEJAD

Punkt 2.1.2

Juriidiline isik
Punkt 2.1.2.1

Tollipiirid
Punkt 2.1.2.2

Vastutus tootmise 
korral

Punkt 2.1.2.3

Vastutus impordi 
korral

Punkt 2.1.2.4

Ainuesindaja
Punkt 2.1.2.5

Valdkonnaühingute 
roll

Punkt 2.1.2.6

 

2.1.1 REACH-rollid 

Ainete registreerimise kohustus on ainult teatud tegutsejatel, kes on asutatud Euroopa Liidus. 
Enne registreerijate kohustuste selgitamist tuleb mõista eri rolle, mis võivad ettevõtetel olla 
REACH-määruse järgi. 

Samal juriidilisel isikul (vt punkt 2.1.2.1) võib tegevusest sõltuvalt olla mitmesuguseid rolle, ka 
ühe ja sama aine korral (näiteks tootja ja importija). Sel põhjusel on väga oluline, et 
ettevõtted määratleksid iga aine korral, mida nad käitlevad, õigesti oma rolli või 
rollid tarneahelas, sest see on nende registreerimiskohustuse määramisel otsustava 
tähtsusega. 

REACH-määruse kontekstis võivad rollid olla järgmised: 

Tootja: ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ühenduse piires 
(artikli 3 lõige 9). 

Tootmine: ainete tootmine või ekstraheerimine [eraldamine] nendele iseloomulikus olekus 
(artikli 3 lõige 8).  
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Importija: ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab impordi eest (artikli 3 
lõige 11).  

Import: sissevedu ühenduse tolliterritooriumile (artikli 3 lõige 10). 

Turuleviimine: kolmandatele isikutele tasuta või tasu eest tarnimine või kättesaadavaks 
tegemine. Importi käsitatakse turuleviimisena (artikli 3 lõige 12).  

 

Ainuesindaja: Euroopa Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kelle Euroopa Liidu väline aine 
tootja, segu tootja (valmistaja)2 või toote tootja on määranud täitma importijate 
registreerimiskohustusi (artikkel 8). 

 

Allkasutaja: ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tootja või importija, 
kuid kes kasutab ainet ainena või segu koostisainena oma tööstusliku või kutsealase tegevuse 
käigus (artikli 3 lõige 13). 

Kasutusala: mis tahes töötlemine, valmistamine, tarbimine, ladustamine, säilitamine, 
töötlemine, mahutitesse paigutamine, ühest mahutist teise üleviimine, segamine, toote 
valmistamine või mis tahes muu kasutamine (artikli 3 lõige 24). 

 

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

 

Levitaja: ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kaasa arvatud jaemüüja, kes üksnes 
ladustab ainet ja viib aine turule ainena või segu koostisainena kolmandate isikute jaoks 
(artikli 3 lõige 14). 

 

NB! REACH-määruses eri rollide kirjeldamiseks kasutatud nimetustel on väga täpne määratlus 
ja tähendus, mis ei pruugi ühtida mujal kasutatava tähendusega. 

Näide 

Ettevõtet, mis ostab registreeritud aineid Euroopa Liidu riikidest ja toodab neist segusid 
(näiteks värve), käsitatakse REACH-määruse kohaldamisel allkasutajana. Tavakeeles võiks 
seda ettevõtet nimetada värvide tootjaks. REACH-määruse mõistes ei ole see ettevõte aga 
aine tootja ja seega ei ole tal nende ainete registreerimise kohustust. 

2.1.2 Registreerimiskohustusega isikud 

Registreerimiskohustus on üksnes järgmistel tegutsejatel: 

 Euroopa Liidus tegutsevad ainete tootjad ja importijad, kes toodavad või impordivad 
aineid eraldi või segudes koguses vähemalt 1 tonn aastas; 

 Euroopa Liidus tegutsevad toodete tootjad ja importijad, kelle toodetes sisaldub 
ainet üle 1 tonni aastas ning aine on tavapärastes või mõistlikult eeldatavates 
kasutustingimustes ette nähtud tootest eralduma; 

 Euroopa Liidus tegutsevad ainuesindajad, kelle Euroopa Liidu väline aine, segu või 
toote tootja on määranud täitma importijate registreerimiskohustusi (vt punkt 2.1.2.5). 

                                          
 
 
2 REACH-määruse kontekstis võidakse segu tootjaid nimetada ka segu valmistajateks või formuleerijateks. 
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Registreerimiskohustusega olukordade näited 

 Aine tootja, kes toodetud ainet ise kasutab, peab registreerima kõik ained, mida 
toodetakse aastas vähemalt 1 tonni, välja arvatud vabastuse korral, ning registreerimisel 
tuleb esitada enda kasutusala(de) ja kõigi klientide kindlaksmääratud kasutusalade teave. 

 Segu importija peab registreerima need ained, mida on imporditavas segus vähemalt 
1 tonn aastas, välja arvatud vabastuse korral. Registreerimisel tuleb lisada segus 
sisalduva(te) aine(te) kindlaksmääratud kasutusala(de) teave. Segude importijal ei ole 
kohustust registreerida segusid, sest segusid ei registreerita. 

Registreerimiskohustuseta olukordade näited 

 Kasutaja, kes ise ei ole aineid tootnud ega importinud, on allkasutaja ning tal ei ole 
kohustust neid aineid registreerida. 

 Aine, segu või toote importija, kes impordib Euroopa Liidu välisest ettevõttest, kes on 
määranud endale ainuesindaja, loetakse allkasutajaks ja seega ei pea ta registreerima.  

 Aine tootjal või importijal, kes on REACH-registreerimise kohustusest vabastatud, ei ole 
registreerimiskohustust. 

2.1.2.1 Juriidiline isik 

Registreerijaks saab olla üksnes Euroopa Liidus asutatud juriidiline või füüsiline isik. Nii 
REACH-ITis ja IUCLIDis kui ka käesolevas juhendis tähistab nimetus „juriidiline isik” füüsilist 
või juriidilist isikut, kellel on REACH-õigused ja -kohustused.  

Ehkki füüsilise ja juriidilise isiku mõisteid käsitletakse Euroopa Liidu liikmesriikide õiguses 
erinevalt, võib arvestada järgmiste põhimõtetega: 

 Mõistet „füüsiline isik” kasutatakse paljudes õigussüsteemides inimeste kohta, kel on 
õigusvõime ning lepingute sõlmimiseks ja äritehingute tegemiseks vajalik teovõime. 
Enamasti on need inimesed täisealised ja täieõiguslikud (st neilt ei ole õigusi ära võetud 
näiteks kriminaalkuriteos süüdimõistva otsusega). 

 Mõistet „juriidiline isik” kasutatakse paljudes õigussüsteemides äriühingute kohta, kes 
on saanud juriidilise isiku õigused neile kehtiva õigussüsteemi alusel (st vastavalt selle 
liikmesriigi õigussüsteemile, kus nad on asutatud) ning seetõttu võivad omada õigusi ja 
kohustusi sõltumatult neid asutanud inimestest (näiteks aktsiaseltsi korral 
aktsionäridest) või äriühingutest. Teisisõnu on juriidiline isik iseseisev ja tema vara on 
omanike varast eraldi. Üks juriidiline isik võib tegutseda mitmes eri paigas. Ta võib 
asutada ka filiaale, mis ei ole peakontori suhtes iseseisvad juriidilised isikud. Sel juhul 
on juriidiliseks isikuks peakontor, mis peab täitma REACH-määruse nõudeid, juhul kui 
ta on asutatud Euroopa Liidus. Samas võib juriidiline isik luua Euroopa Liidus ka 
tütarettevõtteid, milles ta osaleb aktsionäri või muud liiki omanikuna. Sellised Euroopa 
Liidu tütarettevõtted on iseseisvad juriidilised isikud ja seetõttu loetakse neid REACH-
määruse kohaldamisel ühenduses asutatud juriidilisteks isikuteks. Neid loetakse 
tootjateks ja importijateks ning neil võib olla enda toodetavate või imporditavate ainete 
registreerimise kohustus. Ettevõtted võivad kasutada nimetusi „filiaal” või 
„tütarettevõte” teistsuguses tehnilis-juriidilises tähenduses, mistõttu tuleb täpselt välja 
selgitada, kas konkreetne ettevõte on juriidiline isik või mitte. 

Põhimõtteliselt peab iga juriidiline isik registreerima iga aine ise. Kui tegu on kontserniga, mis 
koosneb mitmest juriidilisest isikust (näiteks emafirma ja tütarfirmad), peab iga juriidiline isik 
esitama registreerimistoimiku eraldi. Kui samal juriidilisel isikul on kaks või enam 
tootmisüksust, mis ei ole eraldi juriidilised isikud, peab juriidiline isik esitama vaid ühe 
registreerimistoimiku, mis hõlmab eri tootmisüksusi. 

Näide 

Rahvusvahelistel ettevõtetel on Euroopa Liidus vahel mitu impordiga tegelevat 
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tütarettevõtet, mis asuvad mitmes liikmesriigis. Iga tütarettevõte – kui see on iseseisev 
juriidiline isik – on ka REACH-määruse tähenduses juriidiline isik. Sõltuvalt kontsernisisesest 
tööjaotusest võib neist igaüks olla impordi eest vastutav importija. Kontsern või 
üksikettevõtted otsustavad ise, kuidas ülesanded ja kohustused kontserni ettevõtete vahel 
jagunevad. 

2.1.2.2 Tollipiirid tootmisel ja impordil 

REACH-määrust kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kuhu kuuluvad 27 Euroopa 
Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein ja Norra. See tähendab näiteks, et sissevedu 
Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist ei käsitata REACH-määruse kohaldamisel impordina.  

Seega ei pea EMP riikidest aine importija ainet REACH-registreerima ning teda käsitletakse 
üksnes levitaja või allkasutajana. Kui aga aine tootja on asutatud Islandil, Liechtensteinis või 
Norras, kehtivad talle samad registreerimiskohustused kui kõigile Euroopa Liidus asutatud 
tootjatele.  

Šveitsist (mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega kuulu Euroopa Majanduspiirkonda) aine 
importijatel tekivad samad REACH-kohustused nagu teistelgi importijatel. 

Näited 

Segu tootja, kes ostab ained Saksamaalt või Islandilt, loetakse allkasutajaks. 

Segu tootja, kes ostab ained Šveitsist või Jaapanist ja toob need Euroopa Liidu 
tolliterritooriumile, loetakse importijaks. 

 

NB! Juhendi tekstis käsitab nimetus „Euroopa Liit” ka Islandit, Liechtensteini ja Norrat. 

2.1.2.3 Kes vastutab registreerimise eest tootmise korral? 

Tootmise korral (vt määratlus punktis 2.1.1) peab registreerima tootmisprotsessi korraldav 
juriidiline isik. NB! Toodetava aine peavad registreerima üksnes Euroopa Liidus asutatud 
tootjad. Registreerimiskohustus kehtib ka juhul, kui toodetud ainet ei turustata Euroopa Liidus, 
vaid see eksporditakse sellest välja. 

Kes on registreerija allhanketootmise korral?  

Tootmise allhanketeenuse osutajaks (allhankijaks) loetakse tavaliselt ettevõte, kes toodab 
(eraldi või segus või tootes) ainet oma tehniliste vahenditega kolmanda isiku korraldusel ja 
tasu eest. Aine turustajaks on üldiselt see kolmas isik. Sageli kasutatakse sellist lahendust 
vaheetapina keerukaid seadmeid nõudvas tootmisprotsessis (destilleerimine, tsentrifuugimine 
jt). 

Sellisel juhul tuleb kolmanda isiku jaoks ainet tootvat isikut käsitada REACH-määruse 
tähenduses tootjana ning ta peab toodetava aine registreerima. Kui tootmisprotsessi 
korraldaja ja tootmisvahendite omanik on eri juriidilised isikud, peab aine registreerima üks 
nendest isikutest. 

2.1.2.4 Kes vastutab registreerimise eest impordi korral? 

Impordi korral (vt määratlus punktis 2.1.1) peab registreerima Euroopa Liidus asutatud 
juriidiline isik, kes vastutab impordi eest. Vastutus impordi eest sõltub paljudest asjaoludest, 
muu hulgas näiteks sellest, kes tellib, kes maksab või kes täidab tolliformaalsused. 

Näide: kui Euroopa Liidus asutatud müügiesindaja on üksnes vahendaja, kelle kaudu 
edastatakse ostja tellimus Euroopa Liidu välisele tarnijale (kes saab selle teenuse eest tasu), 
kuid ta ei vastuta kaupade ega nende eest tasumise eest ega ei ole ühelgi hetkel nende 
omanik, ei loeta müügiesindajat REACH-määruse tähenduses importijaks. Müügiesindaja ei 
vastuta kaupade füüsilise sisseveo eest. 
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Sageli on impordi eest vastutav juriidiline isik kaubasaaja, kuid mitte alati. Kui näiteks 
(Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud) ettevõte A tellib kaupa (teises liikmesriigis asutatud) 
ettevõttelt B, kes on levitaja, siis ettevõte A tõenäoliselt ei tea, kust kaup pärineb. Ettevõte B 
võib otsustada tellida kauba Euroopa Liidu tootjalt või Euroopa Liidu väliselt tootjalt. Kui 
ettevõte B otsustab tellida Euroopa Liidu väliselt tootjalt (ettevõttelt C), võib ettevõte C 
veokulude säästmiseks tarnida kaubad otse ettevõttele A. Tolliasutuste dokumentides on 
seepärast kaubasaajaks märgitud ettevõte A ning tolliprotseduurid toimuvad ettevõtte A 
asukohariigis. Kauba eest tasumisel on tehingupoolteks aga ettevõtted A ja B. Samuti tuleb 
märkida, et selles näites ei ole ettevõte B eespool mainitud müügiesindaja, sest müügiesindaja 
ei vali, mis tootjalt kaupa tellida. Et ettevõte B otsustab, kas tellida kaup Euroopa Liidu siseselt 
või väliselt tootjalt, tuleb see ettevõte (ja mitte ettevõte A) lugeda kauba Euroopa Liidu 
tolliterritooriumile füüsilise sisseveo eest vastutavaks juriidiliseks isikuks, ettevõte A aga 
allkasutajaks. Seega oleks registreerimiskohustus ettevõttel B. Ettevõte A aga peab omakorda 
suutma järelevalveasutustele dokumentidega tõendada, näiteks ettevõttele B esitatud 
tellimuse abil, et ta on allkasutaja. 

Näide: tegutsejate rollid ja registreerimiskohustused impordi korral 

Ettevõte B

Ettevõte A

Roll ja registreerimis-
kohustused

Ettevõte A
– tellib ettevõttelt B 8 tonni
– saab ettevõttelt C 8 tonni
– maksab ettevõttele B
– on allkasutaja

Ettevõte B
– tellib ettevõttelt C 8 tonni
– maksab ettevõttele C
– loetakse importijaks
– peab registreerima

Ettevõte C
– saab ettevõttelt B tellimuse 8 
tonnile
– tarnib ettevõttele A 8 tonni
– on Euroopa Liidu väline tootja
– REACH-kohustused puuduvad

Väljaspool Euroopa Liitu Euroopa Liidus

Ettevõte C

Tellib 8 tonni

Tellib 8 tonni

Tarnib 8 tonni

 

NB! Euroopa Liidu välisel tootjal (REACH-määruses „ühendusevälisel tootjal”) või tarnijal, kes 
ekspordib ainet või segu Euroopa Liitu, ei ole REACH-kohustusi. Ainet või segu transportival 
veondusettevõttel ei ole tavaliselt samuti REACH-kohustusi. Erandiks võivad olla teatud 
lepingusuhted, kus veondusettevõte on asutatud Euroopa Liidus ja vastutab aine sisseveo eest 
Euroopa Liitu. 

NB! Mõiste „importija” REACH-määruse kohane tähendus erineb tähendusest ühenduse 
tolliseadustikus (määrus (EMÜ) nr 2913/92) ja INCOTERMSis. 
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Kui on määratud ainuesindaja, vastutab registreerimise eest tema (vt järgmine punkt). 

2.1.2.5 Euroopa Liidu välise tootja ainuesindaja 

Euroopa Liitu eraldi, segu koostises või teatud juhtudel ka toodetes imporditavad ained peavad 
teatud juhtudel registreerima Euroopa Liidu importijad. See tähendab, et iga importija peab 
registreerima aine(d), mida ta impordib. Samas on REACH-määruses sätestatud, et 
väljaspool Euroopa Liitu asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet, segu 
või toodet, võib määrata ainuesindaja Euroopa Liidus imporditava aine (eraldi, segus või 
tootes) registreerimiseks (artikli 8 lõige 1). See vabastab samas tarneahelas olevad Euroopa 
Liidu importijad registreerimiskohustusest, sest neid käsitatakse allkasutajatena. 

Kes võib määrata ainuesindaja? 

Vastavalt artikli 8 lõikele 1 võib juriidilisest või füüsilisest isikust Euroopa Liidu väline tootja, 
kes toodab Euroopa Liitu imporditavat ainet, segu või toodet, määrata importija 
registreerimiskohustuste täitmiseks ainuesindaja. Euroopa Liidu väliseid levitajaid3 artikli 8 
lõikes 1 ei nimetata, seega ei saa nad ainuesindajat määrata. Ainuesindaja peab 
dokumentidega tõendama, keda ta esindab, ning registreerimistoimikusse on soovitatav lisada 
Euroopa Liidu välise tootja antud dokument, millega ta ainuesindajaks määrati. Selle teabe 
lisamine registreerimistoimikusse ei ole kohustuslik, kuid see tuleb järelevalveasutuste 
nõudmisel esitada. 

Kes võib olla ainuesindaja? 

Ainuesindaja on Euroopa Liidus asutatud juriidiline isik, kellel on piisavalt praktilist kogemust 
ainete käitlemisel ja sellekohast teavet, et ta suudaks täita importija kohustusi. 

NB! „Ainuesindaja” ja „kolmandast isikust esindaja” (artikkel 4) ei tähenda sama. Kolmandast 
isikust esindaja võib määrata tootja, importija või vajaduse korral allkasutaja, kes soovib 
potentsiaalse registreerija või andmete omanikuna jääda andmete jagamise menetluses teiste 
osalejatega suheldes anonüümseks. Ainuesindajal ei ole vaja ega soovitatav määrata 
kolmandast isikust esindajat, sest ainuesindaja ei ole kohustatud andmete jagamisel 
avalikustama teistele osapooltele enda esindatava Euroopa Liidu välise tootja isikut (lisateave 
on andmete jagamise juhendis). 

Mida peab Euroopa Liidu väline tootja ainuesindajat määrates tegema? 

Ainuesindajat määrates on Euroopa Liidu välisel tootjal soovitatav edastada oma 
ainuesindajale värske loetelu Euroopa Liidu importijatest, keda ainuesindaja poolne 
registreerimine hõlmab, ja Euroopa Liitu imporditud kogustest. Selle teabe võib edastada ka 
muul viisil (näiteks võivad Euroopa Liidu importijad saata selle ainuesindajale otse), olenevalt 
Euroopa Liidu välise tootja ja ainuesindaja kokkuleppest. 

Euroopa Liidu väline tootja peab teatama kõigile samasse tarneahelasse kuuluvatele Euroopa 
Liidu importijatele, et on määranud registreerimist korraldama ainuesindaja, vabastades nii 
importijad registreerimiskohustusest. Euroopa Liidu väline tootja võib iga aine jaoks määrata 
ainult ühe ainuesindaja. Ainuesindaja peab registreerimisel selgelt määratlema, kui suurt 
imporditava aine kogust see hõlmab – kas selle Euroopa Liidu välise tootja kogu importi 
Euroopa Liitu või üldkoguse teatud osa. Kui importija impordib sama ainet ka otse teistest 
Euroopa Liidu välistest allikatest, peavad nii ainuesindaja kui ka importija suutma 
järelevalveasutustele dokumentidega tõendada, mis osa impordist hõlmab ainuesindaja 
registreering ja mis osa importija registreering; vastasel juhul vastutab importija kogu enda 

                                          
 
 
3 Euroopa Liidu väline levitaja ei ole levitaja REACH-määruse tähenduses, sest ta ei ole Euroopa Liidus asutatud 
füüsiline või juriidiline isik (artikli 3 lõige 14). Euroopa Liidus asutatud levitaja ei saa niikuinii ainuesindajat määrata. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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impordi eest. Teisisõnu peab importija esitama registreerimistoimiku enda imporditava 
ainekoguse kohta, kuid mitte ainuesindaja registreeritud ainekoguse kohta. 

Mis on tagajärjed Euroopa Liidu importijatele? 

Kui importija saab samasse tarneahelasse kuuluvalt Euroopa Liidu väliselt tootjalt teada 
ainuesindaja määramisest, kes võtab tema registreerimiskohustused endale, loetakse see 
importija ainuesindaja registreeritud koguste suhtes ainuesindaja allkasutajaks. Selline 
importijast allkasutajaks muutmine kehtib üksnes sama tarneahela piires, st ainuesindaja 
määranud Euroopa Liidu väliselt tootjalt imporditava koguse kohta. Kui sama importija 
impordib ka teistelt Euroopa Liidu välistelt tarnijatelt, peab ta ikkagi sellelt või nendelt Euroopa 
Liidu välistelt tarnijatelt imporditud kogused registreerima, v.a kui see/need on määranud 
vastava impordi jaoks ainuesindaja(d). 

Kuigi importija saab Euroopa Liidu väliselt tootjalt ainuesindaja määramise kinnituse, on tal 
soovitatav küsida ka ainuesindajalt kirjalikku kinnitust, et tema registreering hõlmab tema 
impordikogused ja kasutusalad. Esiteks annab see importijale kontaktisiku, kellele ta 
allkasutajana saab teatada oma kasutusalad, ning teiseks annab see importijale 
dokumentaalse kinnituse, et ainuesindaja registreering hõlmab tõepoolest tema importi, sest 
vastasel juhul jääb vastutus imporditavate ainete eest talle endale. 

Importija ning samuti iga allkasutaja võib otsustada hinnata kemikaaliohutust ise (lisateave on 
allkasutajate juhendis). See töö on mahukas ja seega on importijal soovitatav hoolikalt 
kaaluda, mis ulatuses on seda vaja. 

Ainuesindaja kohustused ainete registreerimisel 

Ainuesindaja vastutab täielikult importija kõigi kohustuste täitmise eest tema vastutusalasse 
kuuluvate ainete osas. Peale registreerimise tähendab see ka kõiki muid importijate REACH-
kohustusi. 

Järgmistes lõikudes kirjeldatakse ainuesindajate rolli registreerimiskohustuste täitmisel. 
Ainuesindaja muid kohustusi (nt eelregistreerimine, andmete jagamine) kirjeldatakse juhendi 
vastavates punktides importijate kohustuste all. Kui ainuesindaja kohustused erinevad 
importijate omadest, märgitakse seda eraldi. 

Ainuesindaja registreerib imporditud kogused Euroopa Liidu välise tootja ja ainuesindaja 
kokkuleppe kohaselt. 

REACH-määrus ei erista otsest ja kaudset importi Euroopa Liitu, mistõttu neid mõisteid 
käesolevas juhendis ei kasutata. Oluline on selgelt näidata, 

 kes on aine Euroopa Liidu välises tarneahelas aine, segu või toote tootja; 

 kes määras ainuesindaja; 

 mis osas vastutab ainuesindaja impordi eest. 

Kui ülalkirjeldatud tingimused on täidetud, ei ole oluline, mis on aine, segu või toote 
tootja ning Euroopa Liitu importija vahelised etapid või tarneahelad Euroopa Liidust 
väljaspool. 

Samas on oluline märkida, et Euroopa Liidu välise tootja ainuesindaja määramisega kaasneb 
importijatele vajadus täpselt dokumenteerida, mis osas kuuluvad imporditavad kogused 
ainuesindaja registreeringu alla ja mis osas mitte. Segude korral peab importija lisaks teadma, 
mis osas kuulub segus sisalduv ainekogus ainuesindaja registreeringu alla, sest vastasel juhul 
on tal endal registreerimiskohustus. Vastavad dokumendid tuleb nõudmisel esitada 
järelevalveasutustele. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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Ainuesindaja registreerimistoimik peab sisaldama kõiki registreeringuga hõlmatud importijate 
(st allkasutajate) kasutusalasid. Ainuesindajal peab olema ajakohastatud loetelu Euroopa Liidu 
välise tootjaga samasse tarneahelasse kuuluvatest Euroopa Liidu klientidest (importijatest) ja 
nende kasutatavatest kogustest ning andmed neile ohutuskaardi viimase uuenduse edastamise 
kohta.  

Kuigi õiguslikult on registreerimine ainuesindaja kohustus, võib eeldada, et enamasti annab 
Euroopa Liidu väline tootja talle kogu registreerimistoimiku koostamiseks vajaliku teabe. Kui 
Euroopa Liidu väline tootja otsustab ainuesindajat muuta, peab uus ainuesindaja uuendama 
ECHA-le esitatud juriidilise isiku andmeid. Uuel ainuesindajal on soovitatav esitada enda 
määramise dokument ja varasema ainuesindaja nõusolek ainuesindaja vahetamiseks. 
Ainuesindaja muutmine tähendab juriidilise isiku muutust, mille korral kehtivad samad 
kohustused, mida on kirjeldatud käesoleva juhendi punktis 7.2.a. Vaidluste ennetamiseks 
soovitatakse Euroopa Liidu välise tootja ja ainuesindaja vahelistes lepingutes märkida, et 
ainuesindajat võib tulevikus vahetada. 

Ainuesindaja võib esindada üht või mitut Euroopa Liidu välist tootjat. Kui ta tegutseb mitme 
Euroopa Liidu välise tootja huvides, peab ta esitama eraldi registreerimistoimiku iga tootja 
nimel. Iga registreerimistoimikuga registreeritava aine kogus on ainuesindaja ja tema 
esindatava konkreetse Euroopa Liidu välise tootja lepingutes sätestatud koguste summa. 
Registreerimistoimikus nõutav teave olenevad sellest kogusest. Eraldi taotluste esitamisega 
kaitstakse Euroopa Liidu välise tootja konfidentsiaalset äriteavet ning tagatakse Euroopa Liidu 
tootjatega võrdne kohtlemine (Euroopa Liidu tootjad peavad esitama eraldi 
registreerimistoimiku iga juriidilise isiku kohta). Ainuesindajad peavad esitama eraldi 
registreerimistoimiku peale iga Euroopa Liidu välise tootja kohta ka sama aine nende koguste 
kohta, mida nad toodavad ise või impordivad teistelt Euroopa Liidu välistelt tootjatelt. 

Kui mitu väljaspool Euroopa Liitu asuvat ettevõtet kuuluvad samasse kontserni ning nad 
ekspordivad Euroopa Liitu samu aineid, siis on iga see ettevõte REACH-määruse tähenduses 
Euroopa Liidu väline tootja ning võib määrata ainuesindaja. Isegi kui mitu sellist ettevõtet või 
kõik määravad sama ainuesindaja, peab ainuesindaja esitama iga esindatava ettevõtte kohta 
eraldi registreerimistoimiku. 
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Näide: Eri tegutsejate roll ja registreerimiskohustused juhul, kui on määratud 
ainuesindaja 

Euroopa Liidu 
väline tootja 3

Ainuesindaja

Euroopa Liidu 
väline tootja 2

Importija 1

5 tonni

5 tonni

Roll ja 
registreerimiskohustused

Importija 1
– registreerib 3 tonni
– loetakse ülejäänud 5 tonni osas 
allkasutajaks

Ainuesindaja
– registreerib Euroopa Liidu väliste 
tootjate 2 ja 3 eksporditavad kogused, 
st registreerib tootja 2 nimel 8 tonni ja 
tootja 2 nimel 3 tonni. 

Importija 2
– ei pea registreerima
– loetakse allkasutajaks

Importija 3
– ei pea registreerima
– loetakse allkasutajaks

Väljaspool Euroopa Liitu Euroopa Liidus

Importija 3

Importija 2

3 tonni

3 tonni

Määrab ainuesindajaks

Määrab ainuesindajaks

Euroopa Liidu 
väline tootja 1

3 tonni

Euroopa Liidu 
väline levitaja

3 tonni

 

Segude importimine juhul, kui on määratud ainuesindaja 

Segude importija on kohustatud registreerima enda imporditavates segudes sisalduvad 
üksikained ning peab seetõttu teadma nende keemilist koostist ja kontsentratsiooni segudes. 
Kui segu või selles sisalduvate eraldi ainete Euroopa Liidu väline tootja määrab ainuesindaja, 
peab eraldi ained registreerima ainuesindaja, mitte importijad. Euroopa Liidu väline tootja 
teatab importijatele, et on määranud ainuesindaja. Kui Euroopa Liidu väline tootja määrab 
segus sisalduvatele eri ainetele erinevad ainuesindajad või määrab ainuesindaja vaid mõnele 
segu koostisainele, tuleb sellest importijale selge sõnaga teatada, et nad teaksid, mis 
kohustustest nad on vabastatud ja mis ainete registreerimise kohustusi peavad nad siiski 
täitma. Igal juhul peavad segude importijad ja vastav(ad) ainuesindaja(d) suutma 
dokumentidega tõendada, mis osa segu(de) koostises imporditud aine kogustest hõlmab 
Euroopa Liidu välise tootja ainuesindaja(te) koostatud registreerimistoimik ning mis osa 
importija enda koostatud registreerimistoimik. 
2.1.2.6 Valdkonnaühingute ja muude teenusepakkujate roll 

Aine registreerimistoimiku saab esitada üksnes tootja, importija, toote tootja või ainuesindaja; 
mis tahes kolmas isik, sealhulgas valdkonnaühing, ainet registreerida ei saa, v.a kui ta 
tegutseb ühe või mitme Euroopa Liidu välise ettevõtte ainuesindajana.  

Valdkonnaühingud võivad aga osutada registreerijatele väärtuslikku abi registreerimistoimikute 
koostamisel ning menetluse koordineerimisel. Samuti võib neil olla ainete kohta väärtuslikke 
andmeid, mida saab kasutada andmete jagamise menetluses. Valdkonnaühinguid võib määrata 
registreerijate esindajaks aruteludes teiste registreerijatega ohuandmete ühise esitamise 
ettevalmistamisel ning nad võivad tegutseda kolmandast isikust esindajana. Valdkonnaühingu 
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liikmete seas võib olla ka Euroopa Liidu väliste riikide ettevõtteid, kes vaatamata otsese 
registreerimiskohustuse puudumisele võivad anda teavet ja abi. 
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2.2 Mida tuleb registreerida? 

Eesmärk:  Peatükk kirjeldab üldjoontes, mis ainete kohta registreerimisnõuded kehtivad, 
ning selgitab üksikasjalikult, mis juhul registreerimisest vabastatakse. Et iga 
aine registreerimise vajaduse ja viisi üle otsustamisel on määrava tähtsusega 
toodetav või imporditav kogus, kirjeldatakse käesolevas peatükis ka meetodeid, 
kuidas registreerimist vajavat kogust arvutada. 

Ülesehitus:  Peatüki ülesehitus on järgmine: 

MIDA TULEB
REGISTREERIDA?

REGISTREERIMISE 
KOHALDAMISALA

Punkt 2.2.1

REGISTREERITAVA
KOGUSE ARVUTAMINE

Punkt 2.2.6

AINED, MIS EI KUULU REACH-
MÄÄRUSE 

REGULEERIMISALASSE
Punkt 2.2.2

REGISTREERIMISEST
VABASTATUD AINED

Punkt 2.2.3

REGISTREERITUKSLOETAVAD 
AINED

Punkt 2.2.4

VAHEAINETE REGISTREERIMINE
Punkt 2.2.5

 

2.2.1 Registreerimise kohaldamisala 

Registreerimisnõue kehtib kõigile ainetele, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1 tonn 
aastas tootja või importija kohta ja mis ei ole registreerimisest vabastatud. Registreerimisnõue 
kehtib kõigile ainetele olenemata nende ohtlikkusest. See hõlmab eraldi aineid, segude 
koostisaineid ja toodetes sisalduvaid aineid, mis on tavapärastes või mõistlikult eeldatavates 
kasutustingimustes ette nähtud eralduma. 

Iga registreeringu jaoks tuleb koostada registreerimistoimik ning esitada see elektrooniliselt 
ECHA-le. Registreeritava aine kogusest (aastas toodetavast või imporditavast kogusest) sõltub, 
mis teabe registreerija peab registreerimistoimikus esitama. 

Aine REACH-määratlus on väga lai (vt peatükk 1.3) ning hõlmab lisaks ohtlikele ja ohututele 
kemikaalide ka kõiki teisi Euroopa Liidus toodetavaid või Euroopa Liitu imporditavaid aineid. 
Selle alla kuuluvad muude õigusaktidega juba rangelt reguleeritavad ained, näiteks 
radioaktiivsed ained, ravimid, toit ja sööt, biotsiidid ja pestitsiidid. Need ained on täielikult või 
osaliselt REACH-määruse reguleerimisalast välja jäetud või registreerimisnõuetest vabastatud 
(vt järgmised punktid). Teatud eriõigusaktide reguleerimisalasse kuuluvad ained (nt 
toidupakendid ja kosmeetika) tuleb küll registreerida, kuid nende REACH-riskihindamise 
nõuded on leebemad (vt punkt 3.2.1). 

Kui registreerija toodab või impordib ainet nii nano- kui ka tavakujul, peab registreerimistoimik 
sisaldama teavet aine kohta nii tava- kui ka nanokujul.  

Käesolev juhend keskendub eraldi ainete ja segude koostisainete registreerimisnõuetele. 
Toodetes sisalduvate ainete kohta on üksikasjalik teave toodete juhendis, kus selgitatakse 
toodete tootjatele ja importijatele REACH-määrusega kehtestatud eritingimusi ja kohustusi. 

http://echa.europa.eu/et/et/guidance-documents/
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2.2.2 Ained, mis ei kuulu REACH-määruse reguleerimisalasse 

2.2.2.1 Radioaktiivsed ained 

Radioaktiivsed ained on ained, mis sisaldavad üht või mitut radionukliidi, mille aktiivsus või 
kontsentratsioon on radiatsioonikaitse seisukohalt oluline. Teisisõnu on need ained, mille 
kiirgus on nii tugev, et inimesi ja keskkonda tuleb selle kiirguse eest kaitsta. 

Radioaktiivseid aineid käsitleb eraldi õigusakt4 ja seetõttu neile REACH-määrust ei kohaldata. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 1 punkt a 

2.2.2.2 Tollijärelevalve all olevad ained 

Kui ained (eraldi, segus või tootes) on reekspordi eesmärgil ajutisel ladustamisel, vabatsoonis 
või vabalaos või transiidis ning pideva tollijärelevalve all, siis nende suhtes REACH-määrust ei 
kohaldata. 

Ainete importijatel, kes soovivad kasutada REACH-vabastust, tuleb seetõttu veenduda, et 
ained vastavad kõigile järgmistele tingimustele: 

 ained paigutatakse tollieeskirjadele vastavasse vabatsooni või vabalattu või allutatakse 
muudele tollimenetlustele (transiit, ajutine ladustamine); 

 aineid hoitakse tolliasutuste järelevalve all; ning 

 ainete Euroopa Liidus viibimise ajal ei toimu nende mis tahes töötlemist. Euroopa Liidu 
territooriumil asuv vabatsoon ja vabaladu loetakse Euroopa Liidu osaks. 

Kahtluse korral on soovitatav pöörduda tolliasutuse poole, kes selgitab üksikasjalikult 
ühenduse tolliseadustiku määrusega (EMÜ) nr 2913/92 kehtestatud võimalikke tollimenetlusi, 
mida võidakse kohaldada Euroopa Liitu üksnes transiidina läbivatele ainetele. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 1 punkt b 

2.2.2.3 Riigikaitse huvides kasutatavad ja riigi tasandil registreerimisest vabastatud 
ained 

REACH-määrus võimaldab liikmesriikidel erijuhtudel teatud ained (eraldi, segus või tootes) 
REACH-määruse kohaldamisest vabastada riigikaitse huvides. 

See vabastus kehtib üksnes juhul, kui liikmesriik on vastavalt riiklikele õigusaktidele võtnud 
ametlikud meetmed, et teatud ained erijuhtudel REACH-nõuetest vabastada. On selge, et 
vabastus kehtib vaid selle liikmesriigi territooriumil, kus vabastus anti. 

Eeldatakse, et liikmesriigid, kes otsustavad sellist vabastust kohaldada, teavitavad sellest 
asjaomaseid tarnijaid; kahtluse korral soovitatakse aine, segude ja toodete tootjatel ning 
importijatel, kelle segusid või tooteid liikmesriigi kaitsevägi või asutused kaitse-eesmärkidel 
kasutavad, pöörduda nende asutuste poole ja kontrollida, kas on antud nende ainet, segu või 
toote kohta vabastus. Iga liikmesriigi riiklike kaitseotstarbeliste vabastuste lisateave on 
Euroopa Kaitseagentuuri veebilehel (http://www.eda.europa.eu/reach). 

Õiguslik alus: artikli 2 lõige 3 

                                          
 
 
4 Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, 13. mai 1996, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (EÜT L 159, 29.9.1996, lk 1) 

http://www.eda.europa.eu/reach
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2.2.2.4 Jäätmed 

Jäätmed on jäätmete raamdirektiivi 2008/98/EÜ5 määratletud kui mis tahes ained või esemed, 
mille valdaja ära viskab, kavatseb ära visata või on kohustatud ära viskama. Need võivad olla 
olmejäätmed (näiteks ajalehed või rõivad, toit, purgid ja pudelid) või kutsetegevuse jäätmed 
või tööstusjäätmed (näiteks rehvid, räbu, vanad aknaraamid). 

Aineid, segusid ja tooteid käsitlevad REACH-määruse nõuded ei kehti seepärast jäätmete 
suhtes ja jäätmete käitlemine ei ole REACH-määruse tähenduses allkasutus. See aga ei 
tähenda, et jäätmeetapi ained oleksid REACH-määruse kohaldamisalast täielikult välja arvatud. 
Kui on nõutav kemikaaliohutuse hindamine (vt punkt 3.2.1), peab kokkupuute hindamine 
hõlmama aine kogu olelustsüklit, sh jäätmeetappi. Lisateave on jäätmete ja taaskasutusse 
võetud ainete juhendis. 

NB! Kui jäätmeid võetakse taaskasutusse ja selle käigus saadakse uus aine, segu või toode, 
kohaldatakse taaskasutusse võetud materjalile REACH-nõudeid samuti kui mis tahes muule 
ainele, segule või tootele, mis on toodetud Euroopa Liidus või sellesse imporditud. Erijuhtudel, 
kus Euroopa Liidus taaskasutusse võetud aine on sama kui juba registreeritud aine, võidakse 
see registreerimiskohustusest vabastada. Taaskasutuse lisateave on punktis 2.2.3.5 
Taaskasutusse võetud ained, mis on juba registreeritud. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõige 2 

2.2.2.5 Isoleerimata vaheained 

Vaheained on ainete klass, mille kohta on REACH-määruses erisätted, arvestades 
rakendatavust ja nende ainete erilist iseloomu. Vaheaine on määratletud kui aine, mida 
toodetakse ja kasutatakse või tarbitakse keemilistes protsessides eesmärgiga muuta see aine 
mõneks teiseks aineks (artikli 3 lõige 15). 

REACH-määrus eristab isoleerimata ja isoleeritud vaheaineid. Isoleerimata vaheaineid 
REACH-määrus ei hõlma. Küll aga kohaldatakse REACH-määrust isoleeritud vaheainetele, 
ehkki nende korral võidakse teatud tingimustel registreerimisnõudeid lihtsustada. Isoleeritud 
vaheaineid käsitletakse üksikasjalikumalt punktis 2.2.5. 

Isoleerimata vaheaine on määratletud kui 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) peale tootmist hoitakse (artikli 3 lõike 15 punkt a). Selle 
määratluse alla kuuluvad vaheained on seega REACH-nõuetest vabastatud. 

Sama ainet võidakse siiski teatud koguses kasutada muul viisil või teistel tingimustel, mille 
korral neid koguseid ei saa käsitada isoleerimata vaheainena. REACH-määruse 
reguleerimisalast on välja jäetud üksnes ainekogused, mis vastavad isoleerimata vaheaine 
määratlusele. Ülejäänud koguste korral tuleb täita asjakohaseid REACH-nõudeid. 

Vaheainete lisateave on vaheainete juhendis. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 1 punkt c, artikli 3 lõike 15 punkt a 

                                          
 
 
5 Direktiiviga 2008/98/EÜ tunnistati kehtetuks ja asendati REACH-määruse artikli 2 lõikes 2 nimetatud direktiiv 
2006/12/EÜ. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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2.2.2.6 Transporditavad ained 

REACH-määrust ei kohaldata ohtlike ainete ja ohtlikes segudes sisalduvate ohtlike ainete veole 
raudteel, maanteel, sisevetel, merel või õhus. Nende ainetega seotud muudele tegevustele 
(tootmine, import, kasutamine) peale transpordi kohaldatakse REACH-nõuded (kui ei kehti 
mõni muu vabastus). 

Euroopa Liidu transpordiõigusaktid (näiteks ohtlike kaupade sisevedude direktiiv 2008/68/EÜ) 
juba reguleerivad ohtlike ainete mitmesuguste transpordivahenditega transpordi 
ohutusmeetmeid, mistõttu REACH-määrus selliseid vedusid ei reguleeri. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 1 punkt d 

2.2.3 Registreerimisest vabastatud ained 

Registreerimisest on vabastatud ained, mis on olemuslike omaduste tõttu minimaalse riskiga 
(näiteks vesi ja lämmastik), ning ained, mille registreerimist peetakse sobimatuks või 
mittevajalikuks (looduses esinevad ained, näiteks mineraalid, maagid ja keemiliselt 
muundamata maagikontsentraadid). 

Polümeerid on registreerimisnõudest vabastatud, kuid monomeerained ja nende muud 
koostisained tuleb registreerida, kui need vastavad teatud tingimustele. 

Samuti on REACH-registreerimisest vabastatud ained, mida on muude õigusaktidega juba 
piisavalt reguleeritud, näiteks toidus ja söödas või ravimites kasutatavad ained, kui need 
vastavad asjakohastele kriteeriumidele. 

Lisaks sellele on registreerimisest vabastatud ained, mis on juba registreeritud ning mida 
eksporditakse ja reimporditakse Euroopa Liitu või võetakse Euroopa Liidus 
taaskasutusprotsessi abil taaskasutusse. 

Registreerimiskohustusest vabastatud ainetele võidakse siiski kohaldada REACH-määruse 
autoriseerimis- või piiramissätteid. 

REACH-registreerimisest vabastamise eritingimusi kirjeldatakse üksikasjalikult allpool. 

2.2.3.1 Toiduained ja sööt 

Kui ainet kasutatakse inimtoidus või loomasöödas vastavalt toiduohutuse määrusele (EÜ) 
nr 178/2002, ei pea seda ainet registreerima. See hõlmab aine kasutamist 

 toidulisaainena nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvates 
toiduainetes; 

 lõhna- ja maitseainena nõukogu direktiivi 88/388/EMÜ ning komisjoni otsuse 
1999/217/EÜ reguleerimisalasse kuuluvates toiduainetes; 

 söödalisaainena määruse (EÜ) nr 1831/2003 reguleerimisalas; 

 nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvas loomasöödas. 

Toiduohutuse määrusega on juba ette nähtud, et inimtoitu võib turule viia üksnes juhul, kui 
see on ohutu, st toit ei ole tervisele kahjulik ja sobib inimtoiduks. Samuti tohib toiduohutuse 
määruse kohaselt loomasööta turustada ja toiduloomadele sööta ainult juhul, kui sööt on 
ohutu, st sellel ei ole kahjulikku mõju inim- ega loomatervisele ja toiduloomadelt saadud 
tooted ei ole inimesele ohtlikud. Toidulisaainete, toidu lõhna- ja maitseainete ja nende 
lähtematerjalide, söödalisaainete ja loomasööda kohta on ühenduse õigusaktidega juba loodud 
nendeks otstarveteks kasutatavate ainete autoriseerimise süsteem. REACH-registreerimine 
oleks seega topeltregulatsioon. 
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Toiduainetes või söödas kasutatavate ainete tootjatel ja importijatel on seepärast oluline 
teada, kas nad ise või nende kliendid kasutavad ainet toiduainetes või söödas vastavalt 
toiduohutuse määrusele, sest sel juhul ei tule neil seda kasutusala registreerida, vähemalt 
mitte selleks otstarbeks kasutatavate ainekoguste osas. 

Euroopa Liidus toodetavad ja kolmandasse riiki eksporditavad ained, mis vastavad 
toiduohutuse määruse nõuetele, on toiduainetes või söödas kasutamise korral samuti REACH-
registreerimisest vabastatud. Selliseks kasutuseks kolmandast riigist ainete importimisele 
kohaldatakse sama vabastust ning nende ainete REACH-registreerimist ei nõuta. 

Sama aine need kogused, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui toiduainetes või söödas, ei 
ole registreerimisest vabastatud. REACH-registreerimisest on vabastatud üksnes ainekogused, 
mida kasutatakse toiduainetes ja söödas. 

Näide 

Tootja toodab X. aastal 100 tonni väävelhapet. 50 tonni kasutatakse vastavalt toiduohutuse 
määrusele toiduainetes ja 50 tonni mittesöödavate segude tootmiseks. Mittesöödavate 
segude tootmisel kasutatav 50 tonni kuulub REACH-määruse registreerimisnõuete alla, 
toiduainetes kasutatav 50 tonni aga on neist vabastatud. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 5 punkt b 

2.2.3.2 Ravimid 

Kui ainet kasutatakse ravimites vastavalt ühele järgmistest dokumentidest: 

 määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa ravimiamet; 

 direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta; 

 direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta, 

siis ei pea ainet sellise kasutuse jaoks REACH-registreerima. Sama vabastus kehtib ka juhul, 
kui ainet toodetakse Euroopa Liidus ning kasutatakse selles või eksporditakse kolmandasse 
riiki. Selliseks kasutuseks kolmandast riigist ainete importimisele kohaldatakse sama vabastust 
ning nende ainete REACH-registreerimist ei nõuta. 

Järelikult on oluline, et farmaatsias kasutatavate ainete tootjad ja importijad teaksid, kas 
nemad ise või nende kliendid kasutavad ainet ravimites, mille kohta kehtivad eelmainitud 
farmaatsiaõigusaktid, sest sel juhul ei tule neil ravimites kasutatavaid aineid REACH-
registreerida. 

Vabastamisel ei eristata, kas aine on toimeaine või mitte, sest vabastus kehtib ravimites 
kasutatavatele mis tahes ainetele. Seega on ka ravimite abiained registreerimisest vabastatud. 

Sama aine need kogused, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui farmaatsiatoodetes, ei ole 
registreerimisest vabastatud. REACH-registreerimisest on vabastatud üksnes ainekogused, 
mida kasutatakse ravimites. 
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Näide 

Tootja toodab X. aastal 100 tonni salitsüülhapet. 50 tonni kasutatakse ravimites vastavalt 
direktiivile 2001/83/EÜ inimravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, 50 tonni 
kasutatakse mittemeditsiiniliste segude tootmiseks. Mitteravimisegude tootmiseks kasutatav 
50 tonni kuulub REACH-registreerimisnõuete alla, ravimites kasutatav 50 tonni aga on 
registreerimisest vabastatud. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 5 punkt a 

2.2.3.3 REACH-määruse IV lisa ained 

IV lisas on loetletud ained, mille kohta on olemas piisavalt teavet, et pidada nende riski 
inimtervisele ja keskkonnale minimaalseks. Need ained on enamasti looduslikku päritolu ning 
selliste registreerimisest vabastatud ainete hulka kuuluvad näiteks vesi ja lämmastik. IV lisas 
loetletud ained on registreerimisest vabastatud. 

Loetelu aluseks on peamiselt olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli määruse 
(EÜ) nr 793/93 erandite loetelu, millele on lisatud veel aineid. Registreerimisvabastus kehtib 
aine kui sellise, mitte eri kasutusalade kohta. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 7 punkt a 

2.2.3.4 REACH-määruse V lisa ained 

V lisas on loetletud 13 suurt ainekategooriat, mille registreerimist peetakse sobimatuks või 
mittevajalikuks. Registreerimisvabastus kehtib ainetele kui sellistele, kuid üksnes siis, kui need 
vastavad V lisas konkreetse kategooria jaoks sätestatud tingimustele. 

V lisa loetelu on esitatud järgmistel lehekülgedel tervikuna. Ainekategooriate kohta on 
üksikasjalik teave V lisa juhendis. Selles on vabastuste kohaldamise selgitused ja taustteave 
ning täpsustatakse, millal saab vabastust konkreetselt kohaldada. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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V LISA 

AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 
2 LÕIKE 7 PUNKTILE B 

1. Ained, mis tekivad keemilise reaktsiooni tulemusel, mis võib kaasneda teise aine või toote 
kokkupuutel selliste keskkonnateguritega nagu õhk, niiskus, mikroorganismid või 
päikesevalgus. 

2. Ained, mis tekivad teise aine, segu või toote hoidmisega kaasneda võiva keemilise 
reaktsiooni tulemusel. 

3. Ained, mis tekivad teiste ainete, segude ja toodete lõppkasutamisel tekkiva keemilise 
reaktsiooni tulemusel ja mida ei toodeta, impordita ega lasta turule. 

4. Ained, mida endid ei toodeta, impordita ega lasta turule ning mis saadakse keemilise 
reaktsiooni tulemusena, mis toimub, kui: 

a) stabilisaator, värvaine, lõhna- või maitseaine, antioksüdant, täiteaine, lahusti, 
kandeaine, pindaktiivne aine, plastifikaator, korrosiooniinhibiitor, vahutamise takistaja 
või vahueemaldaja, dispergant, sadestumise inhibiitor, kuivatusaine, sideaine, 
emulgaator, de-emulgaator, veetustaja, aglomerant, adhesiooniaktivaator, 
voolumodifikaator, pH-neutraliseerija, sekvestrant, koagulant, flokulant, tuleaeglusti, 
määrdeaine, kelaaditekitaja või kvaliteedikontrolli reaktiiv toimib nõuetekohaselt; või 

b) aine, mis on ette nähtud üksnes teatava füüsikalis-keemilise omaduse andmiseks, 
toimub nõuetekohaselt. 

5. Kõrvalsaadused, kui neid iseseisvalt ei valmistata ega lasta turule. 

6. Aine ühinemisel veega tekkivad hüdraadid või ioonhüdraadid eeldusel, et tootja või 
importija on kõnealuse aine antud erandit kasutades registreerinud. 

7. Järgmised looduses esinevad ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud: 

mineraalid, maagid, maagikontsentraadid, toorgaas ja töödeldud maagaas, toornafta, 
kivisüsi. 

8. Looduses esinevad ained, mida ei ole loetletud punktis 7, kui neid ei ole keemiliselt 
modifitseeritud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud 
ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele või kui nad on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt 
XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal 
nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui 
artikli 57 punktis f kirjeldatud ained. 

9. Järgmised looduslikust allikast saadud ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, 
välja arvatud ained, mis vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks 
klassifitseerimise kriteeriumidele, jättes kõrvale ained, mis on klassifitseeritud üksnes 
tuleohtlikuks [R10], nahka ärritavaks [R38] või silmi ärritavaks [R36], välja arvatud 
juhul, kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt 
kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad 
samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained: 

taimsed rasvad, taimeõlid, taimsed vahad; loomsed rasvad, loomsed õlid, loomsed 
vahad; C6–24-rasvhapped ja nende kaalium-, naatrium-, kaltsium- ja magneesiumsoolad; 
glütserool. 

10. Järgmised ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud: 

veeldatud naftagaas, loodusliku gaasi kondensaat, protsessigaasid ja nende 



32 
Registreerimisjuhend 
Versioon 2.0    mai 2012   

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

komponendid, koks, tsemendiklinker, magneesiumoksiid. 

11. Järgmised ained, kui need ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja eeldusel, et nad ei sisalda kõnealustele 
kriteeriumidele vastavaid koostisaineid kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 
1999/45/EÜ esitatud madalaimat kohaldatavat kontsentratsioonipiiri või direktiivi 
67/548/EMÜ I lisas esitatud kontsentratsioonipiire; vastasel korral peab olema teaduslike 
katseandmetega veenvalt tõendatud, et kõnealused koostisained on keskkonnas 
kättesaamatud kogu aine olelusringi jooksul, ning andmete kohta peab olema tõendatud, 
et need on õiged ja usaldusväärsed: 

klaas, keraamilised fritid. 

12. Kompost ja biogaas. 

13. Vesinik ja hapnik. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 7 punkt b 

2.2.3.5 Taaskasutusse võetud ained, mis on juba registreeritud 

REACH-määruses on registreerimiskohustusest vabastatud Euroopa Liidus taaskasutusse 
võetud ained, kui need vastavad teatud tingimustele. Ringlussevõtt on taaskasutuse vorm ja 
seega nimetatud vabastusega hõlmatud. 

Euroopa Liidu õigusaktid määratlevad praegu taaskasutust kui mis tahes taaskasutustoimingut, 
mis on loetletud jäätmete raamdirektiivi 2008/98/EÜ II lisas. Mittetäielikus loetelus on 
järgmised toimingud:  

R1 Kasutamine peamiselt kütusena või muul viisil energiaallikana 

R2 Lahustite taasväärtustamine/regenereerimine 

R3 Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine 
(sh kompostimine ja muud bioloogilised muundamisprotsessid) 

R4 Metallide ja metalliühendite ringlussevõtt/taasväärtustamine 

R5 Muude anorgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine 

R6 Hapete ja aluste regenereerimine 

R7 Reostustõrjeks kasutatud ainete taaskasutamine 

R8 Katalüsaatorikomponentide taaskasutamine 

R9 Õlide taasrafineerimine või korduskasutamine muul viisil 

R10 Pinnastöötlus põllumajandusliku kasutamise eesmärgil või keskkonnaseisundi 
parandamiseks 

R11 Koodinumbriga R1–R10 märgitud toimingute tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine 

R12 Jäätmete vahetamine koodinumbriga R1–R11 märgitud toiminguteks 

R13 Jäätmete vaheladustamine mis tahes koodinumbriga R1–R12 märgitud toiminguks 
(välja arvatud ajutine kogumiseelne hoidmine jäätmete tekkekohas). 



 
Registreerimisjuhend

Versioon 2.0    mai 2012 33

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

Selle kriteeriumid, millal jäätmed lakkavad pärast ringlussevõtmist olemast jäätmed, on 
praegu seoses jäätmete raamdirektiiviga väljatöötamisel. Otsustamine peab põhinema 
jäätmete raamdirektiivil. REACH-määruse alla kuulub taaskasutusse võetud aine üksnes siis, 
kui jäätmete raamdirektiivi järgi on otsustatud, et materjali lähteaineks olnud jäätmed 
vastavad jäätmete lakkamise kriteeriumidele ega ole enam jäätmed kui sellised.  

REACH-määrus sätestab registreerimiskohustusest vabastuse saamiseks järgmised 
tingimused: 

1. Sama aine peab olema varem registreeritud. See tähendab, et kui ainet mingil põhjusel 
tootmis- või impordietapil ei registreeritud, tuleb registreerida taaskasutatav aine. 

 Taaskasutustoimingut tegev juriidiline isik peab kontrollima, kas taaskasutatava aine kohta 
kehtib registreerimiskohustusest vabastamine. Kui jah, siis saab seda vabastust muidugi 
kasutada. 

2. Aine peab olema sama (aine samasust tuleb hinnata vastavalt ainete identifitseerimise 
juhendis määratletud kriteeriumidele). Kui näiteks ainet ennast taaskasutuse käigus 
muudeti ja muudetud aine ei ole veel registreeritud, tuleb taaskasutatav aine registreerida. 

3. Aine taaskasutusse võtnud juriidilisel isikul peab olema 

 ohutuskaardil olev teave (vt punkt 6.1.1) või 

 aine elanikkonnale tarnimise korral piisavalt teavet, et kasutajad saaksid võtta vajalikud 
kaitsemeetmed, või  

 kui ohutuskaarti ei nõuta, aine autoriseerimise või piiramise teave ning muu asjakohane 
teave, mis võimaldab vajaduse korral määrata ja kohaldada riskijuhtimismeetmeid (vt 
punkt 6.1.2). 

REACH-määruses ei ole sätestatud, mis vormis peab nimetatud teave olema taaskasutavale 
ettevõttele kättesaadav. Samas peavad taaskasutusettevõtted, olenemata sellest, kas nad 
registreerimisvabastust kasutavad või mitte, täitma ka aineteabe tarneahelas allapoole 
edastamise kohustusi, nagu on kirjeldatud punktides 6.1.1 ja 6.1.2. 

Üksikasjalikum teave on jäätmete ja taaskasutusse võetud ainete juhendis. Selles selgitatakse 
üksikasjalikult tingimusi, mille täitmise korral võidakse taaskasutuse võetud ained 
registreerimisest vabastada, ning antakse kriteeriumide täitmiseks soovitusi. Juhendis 
kirjeldatakse ka konkreetsete materjalide (nt paberi, klaasi ja metallide) taaskasutusse 
võtmise seoseid REACH-määruse nõuetega. Juhendiga tuleb kindlasti tutvuda nendel, kes 
kavatsevad registreerida taaskasutusse võetud aine või taotleda sellele 
registreerimisvabastust. 

Vabastuse kasutamiseks ei nõuta, et aine oleks registreerinud samas tarneahelas tegutseja, 
kus jäätmed tekkisid. Piisab, kui keegi on esitanud aine kohta registreerimistoimiku. 

Ringlussevõtjal, kes alustab faasiaine ringlussevõttu, soovitab ECHA selle aine võimaluse korral 
hiliseelregistreerida, et saaks kasutada registreerimise üleminekusätteid (vt punkt 2.3.2). 
Hiljem võidakse ta registreerimisnõudest vabastada, kui sama aine registreerib mõni teine 
eelregistreerija. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 7 punkt d 

2.2.3.6 Reimporditav aine 

Kui aine kõigepealt toodetakse Euroopa Liidus, seejärel eksporditakse – näiteks segu 
tootmiseks – ja tuuakse siis Euroopa Liitu tagasi – näiteks turustamiseks või täiendavaks 
töötlemiseks –, võib tekkida kahekordse registreerimise kohustus, kui kogu protsess toimub 
samas tarneahelas. Esiteks on algses tootmisetapis registreerimiskohustus algsel tootjal ning 
seejärel Euroopa Liitu tagasi tuues samasse tarneahelasse kuuluval reimportijal (kes võib, kuid 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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ei pruugi olla algne tootja). Sel põhjusel on registreeritud, eksporditud ja seejärel reimporditud 
ained teatud tingimustel registreerimisest vabastatud. 

Selle vabastuse kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: 

1. Aine peab olema enne Euroopa Liidust eksportimist registreeritud. See tähendab, et kui 
aine ei olnud mingil põhjusel tootmisetapis registreeritud, tuleb see registreerida 
reimportimisel. 

2. Juba registreeritud ja eksporditud aine peab olema sama kui reimporditav aine või segu 
koostisaine (aine samasust tuleb hinnata vastavalt ainete identifitseerimise juhendis 
määratletud kriteeriumidele). Kui näiteks eksporditud ainet väljaspool Euroopa Liitu 
modifitseeritakse ja seega ei ole reimporditav aine enam sama, tuleb reimporditav aine 
registreerida. 

 Põhjus on taas selge: kui aine ei ole keemiliselt identne, ei ole ainet ka registreeritud (sest 
registreerimisteave on erinev) ja seetõttu ei teki kahekordset registreerimist. 

3. Peale selle, et aine peab olema sama, peab aine olema pärit ka samast tarneahelast, kus 
aine registreeriti. 

4. Reimportijal peab olema eksporditud aine teave, mis peab olema kooskõlas tarneahelas 
teabe edastamise REACH-eeskirjadega. Nõutavat teavet on üksikasjalikult kirjeldatud 
käesoleva juhendi punktides 6.1.1 ja 6.1.2. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõike 7 punkt c. 

 

1. näide 

 

 

http://echa.europa.eu/et/et/guidance-documents/


 
Registreerimisjuhend

Versioon 2.0    mai 2012 35

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

2. näide 

 

 

2.2.3.7 Polümeerid 

Polümeer on aine, mille molekulides paiknevad järjestikku ühesugused või erinevad 
monomeerühikud. Sellised molekulid peavad olema erinevate molekulmassidega, kusjuures 
erinevused molekulmassis peavad eelkõige tulenema monomeerühikute arvust. Polümeer 
vastab järgmistele tingimustele: 

a) molekulid, mis koosnevad vähemalt kolmest monomeerühikust, mis on kovalentselt 
seotud vähemalt ühe monomeerühiku või muu reagendiga, on aines massilt ülekaalus; 

b) ühesuguse molekulmassiga molekulid on aines massilt vähemuses. 

Käesolevas määratluses tähendab mõiste „monomeerühik” monomeeri reaktsioonijärgset kuju 
polümeeris (artikli 3 lõige 5). 

Et turul olevate eri polümeeride arv on ülisuur ning polümeerimolekule peetakse suure 
molekulmassi tõttu üldiselt väheohtlikuks, on see ainerühm registreerimisest vabastatud. 
Polümeeride tootjad ja importijad peavad aga siiski registreerima polümeeride tootmisel 
kasutatavad monomeeraine(d) või muu(d) aine(d), kui täidetud on kõik järgmised tingimused: 

 tarneahelas ülalpool tegutseja ei ole monomeerainet (monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) juba registreerinud; 

 polümeer sisaldab sellist monomeerainet (selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) monomeerühikute ja keemiliselt seotud ainena (ainetena) vähemalt 
2 massi-%; 

 nimetatud monomeeraine(te) või muu(de) aine(te) üldkogus on vähemalt 1 tonn aastas 
(üldkoguse arvutamise lisateave on polümeeride juhendis). 

Seepärast ei pea polümeeri tootja ega importija registreerima monomeerainet või muud 
polümeeriga keemiliselt seotud ainet, mille on juba registreerinud tarnija või mõni teine 
tarneahelas kõrgemal tegutseja. Enamik polümeeritootjaid on üldiselt olukorras, kus nende 
monomeerid ja muud ained on registreerinud nende ainete tarnijad. Punktide b ja c 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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tingimustele vastava(te)st monomeeri(de)st või muu(de)st aine(te)st koosneva polümeeri 
importija peab need monomeerid või ained siiski registreerima, v.a kui: 

 Euroopa Liidu väline polümeeritootja on määranud oma importijakohustuste täitmiseks 
ainuesindaja. Sel erijuhul on monomeeri(de) registreerimise korraldamine ainuesindaja 
ülesanne. 

 Polümeeri tootmiseks kasutatavad monomeerained või muud ained on tarneahelas 
ülalpool juba registreeritud, nt toodetud Euroopa Liidus ja eksporditud Euroopa Liidu 
välisele tootjale. 

Üksikasjalikum teave on polümeeride juhendis. Selles kirjeldatakse monomeere ja polümeere 
käsitlevaid REACH-sätteid ning selgitatakse, kuidas tegutseda erijuhtudel, näiteks looduslike 
polümeeride ja ringlussevõetud polümeeride korral. Polümeeride juhendiga on soovitatav 
tutvuda nendel, kes vajavad sel teemal lisateavet. 

Õiguslik alus: artikli 2 lõige 9, artikli 6 lõige 3 

2.2.3.8 Uurimis- ja arendustegevuseks kasutatavad ained 

REACH-määruse üks põhieesmärke on innovatsiooni edendamine ja seega soodustab määrus 
uurimis- ja arendustegevust muu hulgas mitme vabastusega registreerimiskohustustest. 

Teaduslik uurimis- ja arendustegevus 

Teaduslik uurimis- ja arendustegevus on ainega koguses alla 1 tonni aastas ohjatud 
tingimustes korraldatud teaduslikud katsetused, analüüsid või keemilised uuringud (artikli 3 
lõige 23).  

Üksnes teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks kasutatavat ainet ei pea registreerima, 
sest registreerimiskohustus kehtib kogustele vähemalt 1 tonn aastas. 

Toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) 

Toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus on määratletud kui mis tahes 
tootearendusega seotud teaduslik arendustegevus või nii aine kui ka segu või toodete 
koostises esineva aine väljatöötamise jätkamine, mille käigus arendatakse tootmisprotsessi 
ja/või katsetatakse aine kasutusvõimalusi katsetootmises või pilootseadmel (artikli 3 lõige 22). 

PPORD-tegevuses kasutatavad ained koguses vähemalt 1 tonn aastas on vabastatud 
registreerimisest 5 aastaks, kui nendest on ECHA-le teatatud. Teataja maksab lisaks ainete 
ning PPORD-tegevuse kohta teatud andmete esitamisele ECHA-le teatamistoimiku (PPORD-
teate) esitamise eest tasu. PPORD-tegevuses kasutatavatest ainetest, mille kogus on alla 1 
tonni aastas, ei pea teatama, sest need jäävad alla 1 t/a registreerimiskünnise. 

Vabastus kehtib üksnes ainekogustele, mida aine tootja või importija või toodete tootja 
kasutab PPORD-tegevuses ise või koos piiratud arvu klientidega. Teataja peab 
teatamistoimikus märkima need kliendid ning nende nimed ja aadressid. Neid kliente 
nimetatakse REACH-määruse kohaldamisel loetletud klientideks. 

ECHA võib taotluse korral vabastusperioodi pikendada veel 5 aasta võrra (või 10 aasta võrra 
ravimite või ainete korral, mida ei viida turule), kui see on teataja esitatud uurimis- ja 
arendusprogrammi korral põhjendatud. 

ECHA kontrollib PPORD-teate teabe terviklikkust. 

ECHA-l on õigus kehtestada tingimusi, mis tagavad, et ainet käitlevad ainult nimekirjas olevate 
klientide töötajad põhjendatult ohjatud tingimustes ja seda ei tehta üldsusele kättesaadavaks 
ning pärast vabastusperioodi lõppu kogutakse ülejäänud ainekogused kõrvaldamiseks kokku. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/anglais/data/registra.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/anglais/actor/users.htm
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PPORD-tegevuse erijuhtumite üksikasjalik teave on PPORD-tegevuse juhendis. 

Õiguslik alus: artikli 3 lõige 22, artikli 3 lõige 23, artikkel 9 

2.2.4 Registreerituks loetavad ained 

Teatud ained ja nende kasutusalad loetakse registreerituks ning seega ei ole neid aineid nende 
kasutusalade jaoks registreerida vaja. 

Need ained on 

 biotsiidides sisalduvad ained (vt allpool) 

 taimekaitsevahendites sisalduvad ained (vt allpool). 

 Registreerimiseks loetakse ka direktiivi 67/548/EMÜ (varem teatatud ained) kohane 
teatamine. 

2.2.4.1 Biotsiidides kasutatavad ained 

Toimeained, mida toodetakse või imporditakse biotsiidides kasutamise eesmärgil, loetakse 
registreerituks, kui on täidetud järgmised tingimused: 

1. Aine on biotsiidi toimeaine. 

Biotsiidi toimeaine on aine või mikroorganism,6 sealhulgas viirus või seen, millel on üldine 
või konkreetne toime kahjulikele organismidele või nende vastu. Biotsiid võib sisaldada 
ainult ühte toimeainet koos abiainetega või ilma, või olla mitut toimeainet sisaldav segu. 

2. Aine on hõlmatud järgmistest õigusaktidest ühega: 

 Direktiivi 98/8/EÜ I lisa – biotsiidides kasutamiseks lubatud toimeainete loetelu; seda 
ajakohastatakse korrapäraselt ning tootjatel ja importijatel on soovitatav kontrollida 
uusimat versiooni. 

 Direktiivi 98/8/EÜ IA lisa – madala riskiastmega biotsiidides kasutamiseks lubatud 
toimeainete loetelu; seda ajakohastatakse korrapäraselt ning tootjatel ja importijatel on 
soovitatav kontrollida uusimat versiooni. 

 Direktiivi 98/8/EÜ IB lisa – biotsiididena või biotsiidides kasutamiseks lubatud 
põhiainete loetelu; seda ajakohastatakse korrapäraselt ning tootjatel ja importijatel on 
soovitatav kontrollida uusimat versiooni. Põhiained on ained, mida kasutatakse 
biotsiidina minimaalselt ning mida ei turustata otseselt biotsiidina kasutamiseks. 

 Määrus (EÜ) nr 2032/2003 – selles on loetletud toimeained, mis olid turul enne 14. 
maid 2000 ja mille kohta esitati teavet, et komisjon lisaks need biotsiidide toimeainete 
läbivaatuse programmi. Kui aga määruses (EÜ) nr 2032/2032 loetletud toimeaine 
otsustatakse I, IA või IB lisasse mitte lisada, lõpeb selle toimeaine osas vabastus ning 
aine tuleb registreerida. Määruses (EÜ) nr 2032/2003 loetletud ainete direktiivi 98/8/EÜ 
I, IA või IB lisasse lisamata jätmise otsused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas kas 
komisjoni otsuse või komisjoni määrusena. 

Kui aine vastab 1. ja 2. tingimusele ning seda kasutatakse biotsiidides, loetakse see aine 
REACH-registreerituks. Registreerituks saab lugeda üksnes toimeaine ning muud biotsiidi 
tootmisel kasutatavad ained peab registreerima. 

                                          
 
 
6 Mikroorganismid ei ole REACH-määruse määratluse järgi ained ja seega ei kuulu need REACH-määruse 
kohaldamisalasse. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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NB! Kui ainet kasutatakse toodetes, mis ei ole biotsiidid, tuleb see registreerida isegi juhul, kui 
loetelu 1. ja 2. tingimus on täidetud. Kui tootja või importija toodab või impordib ainet nii 
biotsiidis kui ka mittebiotsiidis kasutamiseks, tuleb mittebiotsiidides kasutatavad ainekogused 
registreerida. 

Kui aine ei vasta 1. ja 2. tingimusele, tuleb see REACH-registreerida ka siis, kui seda 
kasutatakse biotsiidis. Kui otsustatakse ainet mitte lisada toimeainena biotsiididirektiivi 
(direktiiv 98/8/EÜ) I, IA või IB lisasse, kehtivad aine tootmisele ja impordile samad 
registreerimisnõuded kui kõigile teistele ainetele, mis kuuluvad REACH-määruse 
reguleerimisalasse. 

Näide 

Tootja toodab X. aastal 100 tonni kvaternaarseid ammooniumiühendeid. 50 tonni 
kasutatakse biotsiidide (näiteks puidukaitsevahendite) toimeainena ning toimeaine on 
hõlmatud ühe eespool 2. tingimuses nimetatud õigusaktiga, ülejäänud 50 tonni kasutatakse 
puhastusvahendites pindaktiivse ainena. Viimati nimetatud kasutusala ei ole kasutamine 
biotsiidides ja see tuleb registreerida; esimesena nimetatud kasutusala on kasutamine 
biotsiidides ja see loetakse registreerituks. 

Õiguslik alus: artikli 15 lõige 2, artikkel 16  

2.2.4.2 Taimekaitsevahendites kasutatavad ained 

Taimekaitsevahendites (pestitsiidides) kasutamiseks toodetavad või imporditavad toimeained 
ja abiained loetakse registreerituks, kui on täidetud järgmised tingimused: 

1. Aine on taimekaitsevahendis kasutatav toime- või abiaine. 

 Taimekaitsevahendi toimeaine on aine või mikroorganism,7 sealhulgas viirus, millel on 
üldine või konkreetne toime kahjulike organismide vastu või taimedele, taimeosadele või 
taimetoodetele. Taimekaitsevahend võib sisaldada ainult üht toimeainet, koos abiainetega 
või ilma, või mitut toimeainet. 

 Taimekaitsevahendi abiaine on taimekaitsevahendiks olevas segus sisalduv aine, mis ei ole 
toimeaine. 

2. Aine on hõlmatud järgmistest õigusaktidest ühega: 

 Direktiivi 91/414 I lisa – taimekaitsevahendites kasutamiseks lubatud toimeainete 
loetelu; seda ajakohastatakse korrapäraselt ning tootjatel ja importijatel on soovitatav 
kontrollida uusimat versiooni. 

 Määrus (EMÜ) nr 3600/92 – määruses on loetletud 90 toimeainet, mis olid turul 26. 
juulil 1993 ning määrati esimesena hindamisele, et need saaks autoriseerida ja lisada 
direktiivi 91/141/EMÜ I lisasse. 

 Määrus (EÜ) nr 703/2001 – määruses on loetletud veel 63 toimeainet, mis olid turul 26. 
juulil 1993 ja mille tootja soovis kindlustada nende lisamise direktiivi 91/141/EMÜ 
I lisasse ning mis seepärast valiti hindamiseks. 

 Määrus (EÜ) nr 1490/2002 – määruses on loetletud veel 161 toimeainet, mis olid turul 
26. juulil 1993 ja mille tootja soovis kindlustada nende kandmise direktiivi 91/141/EMÜ 
I lisasse ning mis seepärast valiti hindamiseks. 

                                          
 
 
7 Mikroorganismid ei ole REACH-määruse määratluse järgi ained ja seega ei kuulu need REACH-määruse 
kohaldamisalasse. 
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 Otsus 2003/565/EÜ – otsuses on loetletud toimeained ja mikroorganismid, mis olid 
turul 26. juulil 1993 ja mille hindamisperioodi pikendati. 

 Komisjoni otsused direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 3 alusel esitatud toimiku 
täielikkuse kohta – need otsused tehakse toimeainete suhtes, mis ei olnud 26. juulil 
1993 veel turul, kuid mille kohta esitati ja loeti vastuvõetavaks taotlus direktiivi 
91/414/EMÜ I lisasse lisamiseks. Otsused käsitlevad üksikute juriidiliste isikute esitatud 
taotlusi ja seetõttu ei avaldata neid Euroopa Liidu Teatajas, vaid tehakse teatavaks 
asjaomastele juriidilistele isikutele. Seega teavad asjaomased ettevõtted neid 
huvitavaid otsuseid. 

Sama toimeaine koguseid, mida kasutatakse mujal kui taimekaitsevahendites, ei loeta 
registreerituks, isegi kui need kuuluvad eespool nimetatud kategooriatesse. 

Et 2. tingimusele saavad vastata üksnes toimeained, on praktikas võimalik registreerituks 
lugeda üksnes toimeaineid. Taimekaitsevahendi tootmiseks kasutatavad muud ained (sh 
abiained) tuleb registreerida. 

Registreerida ei ole vaja ka pärast toimeaine lisamist direktiivi 91/414 I lisasse. 

Näide 

Tootja tootis X. aastal 100 tonni vasksulfaati. 50 tonni kasutatakse pestitsiidide toimeainena, 
mis on hõlmatud ühe 2. tingimuses nimetatud õigusaktiga, ülejäänud 50 tonni kasutatakse 
muudel otstarvetel. Viimati nimetatud kasutusala ei ole kasutamine taimekaitsevahendites ja 
see tuleb registreerida; esimesena nimetatud kasutusala on kasutamine taimekaitsevahendis 
ja seda ei ole registreerida vaja. 

Õiguslik alus: artikli 15 lõige 1, artikkel 16 

2.2.4.3 Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatatud ained 

Direktiiviga 67/548/EMÜ kehtestati teatamiskohustus niinimetatud uutele ainetele, mis ei ole 
kantud Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetellu (EINECS). EINECS sisaldab 
põhimõtteliselt kõiki aineid, mis olid ühenduse turul 18. septembril 1981. 

Direktiivi 67/548/EMÜ kohased teated sisaldavad suurt osa tehnilise toimiku teabest, mida 
REACH-määruse kohaselt peavad vastavalt registreerimisnõuetele hakkama koguma 
registreerijad. Seepärast loetaksegi selliseid teateid registreeringuteks. Direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt teatatud aineid nimetatakse REACH-määruse kontekstis tavaliselt 
nimetusega „varem teatatud ained” (NONS). 

ECHA on kõigile teadetele määranud registreerimisnumbrid ning saadab need taotluse korral 
elektrooniliselt teate omanikule. Teatatud ainele registreerimisnumbri taotlemise üksikasjalikud 
juhised on ECHA veebilehel aadressil http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-
submission-tools/reach-it/nons. NB! Registreerituks loetakse teates märgitud kogusevahemik. 
Kui tegelik kogus väljub algsest kogusevahemikust, peab registreerija registreerimistoimiku 
käesoleva dokumendi peatükis 7.4 kirjeldatud viisil ajakohastama. 

Juriidilistel isikutel on soovitatav kontrollida, kas nad teatasid aine liikmesriigi pädevale 
asutusele vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ rakendamise riiklikele õigusaktidele. Sellisel juhul on 
neil olemas liikmesriigi pädeva asutuse antud ametlik teatenumber. Aine on sel juhul kantud 
ka Euroopa teatatud keemiliste ainete loetellu (ELINCS). 

Direktiivi 67/548/EMÜ kohast teatamist nõuti üksnes juhul, kui ainet turustati Euroopa Liidus 
või imporditi sellesse. Kui ainet üksnes toodeti Euroopa Liidus, kuid ei turustatud, ei olnud 
teatada vaja. Sellised ained tuleb REACH-registreerida. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/nons
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/nons
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Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatatud polümeeride tootjatel ja importijatel on soovitatav 
lugeda polümeeride juhendit, milles on üksikasjalikult kirjeldatud konkreetset korda, kuidas 
taotleda teatatud polümeeri registreerimisnumbrit. 

NB! Direktiivi 67/548/EMÜ kohane teatamine on nimeline, st aine loetakse 
registreerituks üksnes teataja korral; ainet tootvad või importivad teised isikud, kes 
sellest teatanud ei ole, peavad registreerima, kui nendele ei kehti muu vabastus. 

Õiguslik alus: artikkel 24 

2.2.5 Vaheainete registreerimise kohustused 

REACH-määrus sätestab vaheainete korral erikohustused, mida punktis 2.2.5 juba kirjeldati. 
Isoleerimata vaheaineid REACH-määrus ei hõlma ning isoleeritud vaheainete korral on nõudeid 
lihtsustatud, olenevalt tootmis- ja kasutamistingimustest. 

REACH-määruses on määratletud järgmised isoleeritud vaheainete tüübid: 

 kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained  

 transporditavad isoleeritud vaheained 

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 punkti 15 alapunkt b). 

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

Kui vaheaine kogus on suurem kui 1 tonn aastas, peab tootja või importija aine REACH-
registreerima. Samas võib ta järgida vähendatud registreerimisnõudeid, kui aine tootmine ja 
kasutamine toimub rangelt ohjatud tingimustes. Kui registreerija ei suuda rangelt ohjatud 
tingimuste olemasolu tõendada, peab ta järgima REACH-määruses sätestatud standardseid 
registreerimisnõudeid. Registreerimisnõuded varieeruvad sõltuvalt sellest, kas isoleeritud 
vaheaine on kohapeal kasutatav või transporditav vaheaine. NB! Isoleeritud vaheained võivad 
olla REACH-registreerimisest vabastatud, kui vabastuse tingimused on täidetud. 

Lihtsuse huvides nimetatakse isoleeritud vaheaineid siin juhendis lihtsalt vaheaineteks. 

Üksikasjalikum teave on vaheainete juhendis, mille ülesanne on aidata potentsiaalsetel 
registreerijatel hinnata, kas tootmis- ja kasutustingimused vastavad rangelt ohjatud 
tingimuste nõuetele. Samuti on vaheainete juhendis registreerimisnõuete üksikasjalik 
kirjeldus. 

Õiguslik alus: artikli 3 lõige 15, artikkel 17, artikkel 18 

2.2.6 Registreerimist vajava koguse arvutamine 

Alljärgnevates punktides kirjeldatakse, kuidas arvutada kogust (tonne aastas, t/a), et leida, 
kas aine tuleb registreerida, mis teavet tuleb esitada ja, kui aine on eelregistreeritud faasiaine, 
leida aine registreerimistähtaeg. 

REACH-määruse kohaselt tuleb aine registreerida, kui toodetav või imporditav kogus on 
vähemalt 1 t/a (või kui toodetes sisalduv kogus ületab 1 t/a ja on täidetud eritingimused) ning 
ei kohaldata vabastusi. Registreerimisnõue tekib seega olenevalt toodetud või imporditud (või 
teatud juhtudel tootes sisalduva) aine kogusest. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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Aine kogusest sõltub samuti, mis teavet tuleb registreerimistoimikus esitada. REACH-määruses 
on sätestatud neli kogusevahemikku (1…<10 t/a, 10…<100 t/a, 100…<1000 t/a, vähemalt 
1000 t/a) ning neist igaühe kohta kehtivad teabe standardnõuded. Kui aine kogus jõuab 
kogusevahemiku alampiirini, hakkavad kehtima selle kogusevahemiku teabe standardnõuded. 
Standardteavet, mis tuleb sõltuvalt kogusevahemikust esitada, käsitletakse üksikasjalikult 
peatükis 3.1. 

Aine kogus määrab suuresti ka selle, millal tuleb aine registreerimistoimik esitada. Ehkki 
põhimõtteliselt ei tohiks varem registreerimata aineid Euroopa Liidus toota ega turustada, on 
REACH-määrusega ette nähtud üleminekukord teatud juba turul olevate ainete 
registreerimiseks, kui need on eelregistreeritud (nn faasiained). Üleminekukorraga on 
faasiainete registreerimiseks ette nähtud mitmesugused tähtajad, mis olenevad aine 
ohtlikkusest ja aastas toodetavast või imporditavast kogusest (vt punkt 2.3.2). 

2.2.6.1 Koguse arvutamine registreerimisvabastuse korral 

Põhimõtteliselt peab potentsiaalne registreerija arvutama toodetava või imporditava aine 
üldkoguse (tonne aastas, t/a) ja selle põhjal otsustama, kas registreerida on vaja ning kui on, 
siis mis kogusevahemikus. Kui aga kohaldatakse teatud registreerimisvabastusi (näiteks 
toiduainetes või ravimites sisalduvate või PPORD-tegevuses kasutatavate ainete korral), ei pea 
potentsiaalne registreerija registreerimiskoguse arvutamisel neid koguseid arvestama. 
Vabastusi on üksikasjalikult käsitletud eelmistes punktides. 

1. näide: kasutamine ravimites 

Kui ettevõte toodab ravimis kasutamiseks ettenähtud ainet, ei pea ta seda selleks 
kasutusalaks registreerima. Samas võib ettevõte või tema klient kasutada sama ainet ka 
muuks kasutusalaks. Et leida, kas aine tuleb REACH-registreerida, tuleb kõigepealt leida 
muuks otstarbeks kasutatavad kogused. Näide: ettevõte A toodab X. aastal 120 tonni 
magneesiumhüdroksiidi. Sellest 70 tonni kasutatakse ravimites ja 50 tonni segu tootmiseks. 
Segu tootmise 50 tonni kuulub REACH-määruse sätete alla, ravimites kasutatav 70 tonni aga 
on REACH-registreerimisest vabastatud. 

  

2. näide: kasutamine PPORD-tegevuses 

Kui ettevõte toodab ainet 11 tonni aastas, millest 2 tonni aastas kasutatakse PPORD-
tegevuses, määrab registreerimiskohustuse see 9 tonni aastas, mida PPORD-tegevuses ei 
kasutata. Samuti peab ettevõte esitama PPORD-tegevuses kasutatava 2 tonni kohta PPORD-
teate. 

2.2.6.2 Vaheainete koguse arvutamine 

 Lisaks registreerimisvabastustele tuleb potentsiaalsel registreerijal uurida, kas tema 
registreerida kavatsetavat ainet kasutatakse vaheainena ning toodetakse ja 
kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes (vt punkt 2.2.5). Kui jah, siis võib ta järgida 
vaheainetele kehtivaid vähendatud teabenõudeid ega pea esitama kõiki tavalises 
registreerimistoimikus nõutavaid andmeid. Kui vaheaine tootmine ja kasutamine ei 
toimu rangelt ohjatud tingimustes, peab potentsiaalne registreerija esitama standardse 
registreerimistoimiku ning täitma selle kogusevahemiku jaoks kehtestatud 
teabenõuded, milles ta kavatseb vaheaine registreerida. 

Kui toimik käsitleb nii aine kasutamist vaheainena rangelt ohjatud tingimustes kui ka mujal kui 
rangelt ohjatud tingimustes ja/või mittevaheainena, olenevad teabenõuded mittevaheaine 
kogusest ning mujal kui rangelt ohjatud tingimustes vaheainena kasutamisest. 

Näide: vaheainete korral registreerimistoimikus arvestatav kogus 

Ettevõte toodab aastas 2300 tonni ainet A, millest 1700 tonni kasutatakse vaheainena rangelt 
ohjatud tingimustes ning ülejäänud 600 tonni muuks otstarbeks, mis ei ole registreerimisest 
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vabastatud. Ettevõte esitab aine A kohta ühe registreerimistoimiku, mis hõlmab nii 
vaheainetena kasutatavat 1700 tonni kui ka muuks otstarbeks kasutatavat 600 tonni. 
Registreerimistoimikus esitatava teabe nõuded määratakse sel juhul 600 tonni järgi, sest 
vaheaine kasutamisel rangelt ohjatud tingimustes nõutakse vähem teavet. See tähendab, et 
toimiku koostamisel lähtutakse REACH-määruse teabenõuetest kogusevahemikule 100–1000 
tonni. Toimikus tuleb märkida, et ainet kasutatakse ka vaheainena rangelt ohjatud 
tingimustes, samuti dokumenteerida toimikus vaheainena kasutatav 1700 tonni. 

2.2.6.3 Üldkoguse arvutamine 

Igal juhul tuleb välja arvutada aine üldkogus (tonne aastas, t/a), mida konkreetne registreerija 
kavatseb toota ja importida ning mis ei ole registreerimisest vabastatud. Nagu eespool 
märgitud, sõltub sellest üldkogusest, mis teave tuleb registreerimistoimikus esitada, 
eelregistreeritud faasiaine korral ka registreerimistähtaeg (vt faasiainete punkt 2.3.2). Samas 
ei ole rangelt ohjatud tingimustes vaheainena kasutamise ja muu kasutusala kombineeritud 
registreerimise korral, mida kirjeldati ülal näites, vaja teabenõuete leidmisel arvestada 
vaheainena kasutatavat kogust. Aine registreerimistähtaja määrab igal juhul üldkogus, mis 
hõlmab nii kasutusala vaheainena kui ka muuks otstarbeks. 

Kui sama registreerija toodab ja/või impordib sama ainet eri tegevuskohtades, mis kuuluvad 
samale juriidilisele isikule, on registreeritava aine kogus eri tegevuskohtades toodetud ja/või 
imporditud koguste summa, sest tegevuskohad ei ole iseseisvad juriidilised isikud. 

Kui ainet imporditakse mitme segu koostises, tuleb kõigis segudes sisalduvad ainekogused liita 
(arvutada vastavalt punktile 2.2.6.4). 

Kui aga ainet imporditakse mitme toote koostises, millest aine eraldumine on ette nähtud, 
peab potentsiaalne registreerija liitma kõik nendes toodetes sisalduvad ainekogused. 
Seejuures tuleb arvestada üksnes tooteid, millest aine eraldumine on ette nähtud. Kui aine 
eraldumine tootest on ette nähtud, tuleb arvestada kogu selles tootes sisalduvat ainekogust, 
mitte üksnes seda, mis on ette nähtud eralduma. NB! Kui mõni Euroopa Liidu registreerija on 
aine konkreetseks kasutusalaks juba registreerinud, vabaneb toodete importija 
registreerimiskohustusest. 

Näide 

Kui ettevõte X impordib kolme toodet A, B ja C ning igas neist on aine sisaldus 60 tonni, kuid 

– tootest A ei ole aine eraldumist ette nähtud, 

– tootes B sisalduv aine on ette nähtud eralduma ja 60 tonnist eraldub tavatingimustes 40 
tonni, 

– tootes C sisalduv aine on ette nähtud eralduma ja 60 tonnist eraldub tavatingimustes 10 
tonni, 

peab ettevõte X registreerima aine üldkoguse toodetes B ja C (kokku 120 tonni), st 
registreerima kogusevahemikus 100–1000 tonni, kui mõni teine registreerija ei ole ainet 
selleks kasutusalaks juba registreerinud. 

 
Kui potentsiaalne registreerija toodab või impordib ainet ning toodab ka tooteid, millest see 
aine on ette nähtud eralduma, peab ta registreerima enda toodetava või imporditava 
ainekoguse. Tootes sisalduvat ainekogust ta eraldi registreerima ei pea. Toodetava või 
imporditava aine registreerimisel tuleb aga kindlaksmääratud kasutusalade kohta 
sellegipoolest esitada aine tootes kasutamise kirjeldus ning hinnata seda kasutusala 
kemikaaliohutuse hinnangus (vt peatükk 5.3). Toodetes sisalduvate ainete registreerimise 
lisateave on toodete juhendis. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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2.2.6.4 Segudes või toodetes sisalduva ainekoguse arvutamine 

Segudes või toodetes sisalduvate ainete korral võib tekkida eriolukord. 

Aine kogus segus 

Segus sisalduva aine koguse arvutamiseks korrutatakse segu üldkogus koostisaine osakaaluga. 
Viimase väärtuse võib võtta näiteks segu ohutuskaardilt. Kui on teada üksnes aine 
kontsentratsioonivahemik segus, arvutatakse aine suurim kogus aine suurima võimalikku 
sisalduse järgi segus. Kui koostise täpsemaid andmeid ei ole, võib see olla ainus võimalus 
tagada, et registreerimisnõuded on täidetud. 

Aine kogus tootes 

Kui tooted sisaldavad ainet, mis on tavapärastel või mõistlikult eeldatavatel kasutustingimustel 
ette nähtud eralduma, tuleb teha järgmist: 

 kui on teada aine massisisaldus tootes, korrutatakse see toodetava ja/või imporditava 
toote kogumassiga; või 

 kui on teada aine kogus ühes tootes, korrutatakse see imporditavate toodete 
koguarvuga. 

Üksikasjalikumad juhised on toodete juhendis. 

2.2.6.5 Faasiainete ja mittefaasiainete koguse arvutamine 

Registreerimisel peab registreerija teatama enda aastas toodetava või imporditava koguse 
tonnides. REACH-määruses on aastakoguse (tonni aastas, artikli 3 lõige 30) määramiseks 
sätestatud faasiainetele ja mittefaasiainetele eri meetodid. Faasiainete määratlus on punktis 
2.3.1.1 ja mittefaasiaine määratlus punktis 2.3.1.2. 

Aastakoguse arvutamine mittefaasiainete registreerimisel 

Mittefaasiainete aastakogus, mis tuleb esitada registreerimistoimikus, on hinnanguline kogus, 
mida kavatsetakse registreerimise kalendriaasta jooksul (1. jaanuarist 31. detsembrini) toota 
ja/või importida. Kui tootmine ei alga kohe aasta alguses, võib registreerimistoimikus siiski olla 
kogu kalendriaastaks kavandatav kogus, mitte ainult esimese aasta tootmiskuude kohta. Nii ei 
pea teisel aastal hakkama toimikut ajakohastama. 

Aastakoguse arvutamine faasiainete registreerimisel 

Vähemalt kolmel järjestikusel aastal imporditud või toodetud faasiainete korral tuleb 
aastakogus arvutada kolme eelnenud kalendriaasta jooksul imporditud või toodetud keskmise 
koguse järgi. Kui ainet ei ole toodetud või imporditud kolmel järjestikusel aastal, kasutatakse 
arvutamiseks kalendriaastas toodetud või imporditud kogust. See säte on kehtestatud 
vältimaks olukordi, kus ootamatult suurenenud nõudlus muudab registreerimiskohustuste 
täitmise võimatuks. 

NB! Ka eelregistreeritud faasiainete registreerimistähtaeg määratakse aastakoguse järgi. 
Aastakoguste ja faasiainete registreerimistähtaja leidmise üksikasjalikud näited on punktis 
2.3.2. 

Õiguslik alus: artikli 3 lõige 30 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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2.3. Millal registreerida? 

Eesmärk:  Käesoleva peatüki eesmärk on kirjeldada potentsiaalsetele registreerijatele, 
millal tuleb registreerimisdokumendid ECHA-le esitada. Peatükis on faasi- ja 
mittefaasiainete ning registreerimistähtaegade üksikasjalik selgitus. 

Ülesehitus:  Peatüki ülesehitus on järgmine: 

MILLAL REGISTREERIDA? 

FAASIAINED JA 
MITTEFAASIAINED 

Punkt 2.3.1. 

REGISTREERIMISTÄHTAJAD

 
2.3.1 Faasiained ja mittefaasiained 

2.3.1.1 Faasiained 

REACH-määrusega on kehtestatud spetsiaalne üleminekukord ainetele, mida teatud juhtudel 
juba toodeti või mis olid juba turule viidud enne REACH-määruse jõustumist 1. juunil 2007 
ning millest ei olnud direktiivi 67/546/EMÜ kohaselt teatatud. Nende ainete 
registreerimistoimiku võib esitada REACH-määruses sätestatud ja punktis 2.3.2 kirjeldatud 
tähtaegade jooksul.  

Need ained on faasiained, sest neid registreeritakse etappide (faaside) kaupa pikema aja 
jooksul, mitte ühekorraga. 

Üleminekukorra kohaldamise eeltingimuseks on faasiaine eelregistreerimine 
ajavahemikus 1. juunist kuni 1. detsembrini 2008. Faasiaineid, mida esimest korda 
toodetakse või imporditakse pärast 1. detsembrit 2008, saab eritingimustel 
eelregistreerida ka hiljem. Faasiainete eelregistreerimise lisateave on peatükis 4.2. 

Faasiained on ained, mis vastavad järgmistest kriteeriumidest vähemalt ühele: 

 Aine on kantud Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetellu (EINECS) (artikli 3 
lõike 20 punkt a). EINECS-loetelus on põhimõtteliselt kõiki aineid, mis olid ühenduse 
turul 18. septembril 1981. Need on niinimetatud olemasolevad ained. Täielik ja 
ammendav loetelu on aadressil http://esis.jrc.ec.europa.eu/. Loetelu on muutumatu, 
aineid sinna lisada ega sealt eemaldada ei saa. 

 

Faasiained 
Punkt 2.3.1.1 

Järelkontroll 

Mittefaasiained 
Punkt 2.3.1.2 

Vt 
„Eelregistreerimine

” (ptk 4.2) 

Vt „Päringud” 
(ptk 4.4) 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
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 Ainet on mõnes praeguses Euroopa Liidu liikmesriigis vähemalt korra toodetud pärast 
31. maid 1992 (15 aastat enne REACH-määruse jõustumist), kuid tootja või importija ei 
ole seda Euroopa Liidus turustanud ning tootjal või importijal on seda tõendavad 
dokumendid. Tõendavateks dokumentideks võivad olla näiteks tellimislehed, 
laonimekirjad või mis tahes muud dokumendid, mille kohta saab tõendada, et need on 
koostatud pärast 31. maid 1992. Kui tootja või importija oleks ainet turustanud, oleks 
sellest tavaliselt direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatatud ning sel juhul loetaks aine 
registreerituks. 

 Tootja või importija turustas ainet mõnes praeguses Euroopa Liidu liikmesriigis enne 
1. juunit 2007 ning aine on niinimetatud endine polümeer. Endine polümeer on aine, 
mis loeti teatatuks vastavalt direktiiviga 79/891/EMÜ muudetud direktiivi 67/548/EMÜ 
artikli 8 lõike 1 esimesele taandele (ja seega ei olnud sellest nimetatud direktiivi 
kohaselt vaja teatada), kuid mis ei vasta REACH-määruse polümeeri määratlusele. Ka 
sel juhul peavad tootjal või importijal olema dokumendid, mis tõendavad, et ta seda 
ainet turustas, aine oli endine polümeer ning tootja või importija turustas ainet 
ajavahemikus 18. septembrist 1981 kuni 31. oktoobrini 1993 (kaasa arvatud). 
Tõendavateks dokumentideks võivad olla näiteks tellimislehed, laonimekirjad, 
märgistused, ohutuskaardid või mis tahes muud dokumendid, mille kohta saab 
tõendada, et need on koostatud ajavahemikus 18. septembrist 1981 kuni 31 oktoobrini 
1993 (kaasa arvatud). Endiste polümeeride mitteammendav loetelu on aadressil 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/. NB! Loetelu on üksnes informatiivne. 

Faasiainete üleminekukord kehtib ka kohapeal kasutatavatele või transporditavatele 
vaheainetele ning toodetes sisalduvatele ainetele, mida tuleb registreerida. 

Õiguslik alus: artikli 3 lõige 20  

2.3.1.2 Mittefaasiaine 

Kõik ained, mis ei vasta ühelegi eelmises punktis märgitud faasiaine kriteeriumile, on 
mittefaasiained. Mittefaasiainete korral ei saa kasutada faasiainete üleminekukorda ja ained 
tuleb enne tootmist, importimist või Euroopa Liidus turule laskmist registreerida, v.a kui neist 
on direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt juba teatatud (vt punkt 2.2.4.3). 

NB! Mittefaasiainete registreerimiseks on kõigepealt vaja esitada päringutoimik, et leida, kas 
sama aine on juba registreeritud või on selle kohta esitatud veel päringuid, mis annaks 
võimaluse andmeid jagada. Päringute ja andmete jagamise lisateave on peatükis 4.4. 

2.3.2 Registreerimistähtajad 

REACH-määrusega hõlmatud ained, mis ei ole registreerimiskohustusest vabastatud, tuleb 
enne tootmist, importimist või turule laskmist registreerida. Faasiainete ja mittefaasiainete 
registreerimistähtajad on erinevad. 

Mittefaasiained ja eelregistreerimata faasiained tuleb enne tootmise või impordi alustamist 
registreerida 12 kuu jooksul pärast määruse jõustumist, st 1. juuniks 2008. 

Faasiainetele, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1 tonn aastas ning mis on 
eelregistreeritud ajavahemikus 1. juunist 2008 kuni 1. detsembrini 2008 (kaasa arvatud), 
rakendatakse registreerimissätteid järk-järgult, et hõlbustada REACH-nõuetele üleminekut. 

Üleminekukorraga on ette nähtud eri registreerimistähtajad, ilma et ainete tootmist või 
importimist peaks katkestama. 

Faasiainete registreerimistähtajad põhinevad konkreetse tootja, importija või toodete tootja 
toodetaval või imporditaval kogusel. Lähtutud on eeldusest, et suurtes kogustes toodetavad 
kemikaalid on sageli suurema tõenäosusega tervise- ja keskkonnaohtlikud. Prioriteetsemad on 
ka ohtlikud ained, näiteks kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
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(CMR-ained) ning ained, mis on väga mürgised veeorganismidele ja võivad põhjustada 
pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet (R50/53-ained).  

Faasiainete tähtajad pärast määruse jõustumist on alljärgnevas tabelis (kehtivad üksnes 
eelregistreeritud ainetele). 

Tabel 1. Faasiainete registreerimistähtajad 

Registreerimistoimiku ECHA-le 
esitamise tähtaeg 

Ainete kriteeriumid 

30. november 2010 
kell 23:59:59 (GMT) (hiljemalt) 

Faasiained, mida on pärast 1. juunit 2007 vähemalt korra 
Euroopa Liidus toodetud või sellesse imporditud vähemalt 
1000 tonni aastas tootja või importija kohta. 

30. november 2010 
kell 23:59:59 (GMT) (hiljemalt) 

Faasiained, mis on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
klassifitseeritud kui 1. või 2. kategooria kantserogeensed, 
mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained (CMR-ained) 
ning mida on pärast 1. juunit 2007 vähemalt korra 
ühenduses toodetud või sellesse imporditud vähemalt 1 tonn 
aastas tootja või importija kohta. 

30. november 2010 
kell 23:59:59 (GMT) (hiljemalt) 

Faasiained, mis on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
klassifitseeritud8 kui ained, mis on väga mürgised 
veeorganismidele ja võivad põhjustada pikaajalist 
veekeskkonda kahjustavat toimet (R50/53-ained) ning mida 
on pärast 1. juunit 2007 vähemalt korra ühenduses toodetud 
või sellesse imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja või 
importija kohta. 

31. mai 2013 
kell 23:59:59 (GMT) (hiljemalt) 

Faasiained, mida on pärast 1. juunit 2007 vähemalt korra 
ühenduses toodetud või sellesse imporditud vähemalt 100 
tonni aastas tootja või importija kohta. 

31. mai 2018 
kell 23:59:59 (GMT) (hiljemalt) 

Faasiained, mida on pärast 1. juunit 2007 vähemalt korra 
ühenduses toodetud või sellesse imporditud vähemalt 1 tonn 
aastas tootja või importija kohta. 

 

                                          
 
 
8 „Vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ klassifitseeritud” tähendab aineid, mis on loetletud CLP-määruse VI lisas ning 
millel on ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus, ning aineid, mida on klassifitseerinud registreerija ise. 
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Joonis 2 kujutab registreerimistähtaegu graafiliselt. 

 

 

Joonis 2. Registreerimistähtajad 

Seega, kui te olete faasiainete tootja või importija, sõltub teie registreerimistähtaeg eespool 
toodud kogusekriteeriumidest.  

Nagu punktis 2.2.6.5 selgitati, arvestatakse vähemalt kolm aastat järjest toodetud või 
imporditud faasiainete korral aastakogused kolme eelneva kalendriaasta keskmise tootmis- või 
impordikoguse põhjal. Kui ainet ei ole toodetud või imporditud kolmel järjestikusel aastal, 
kasutatakse arvutamisel kalendriaasta kogust nagu mittefaasiainete korral. 

Registreerimistähtaeg määratakse pärast 1. juunit 2007 toodetud või imporditud 
suurima aastakoguse järgi (mis arvutatakse, nagu asjakohane, kas kolme eelnenud 
aasta keskmisena või kalendriaastas). 

Järgmistes näidetes selgitatakse, kuidas arvutada eelregistreeritud faasiainete 
registreerimistähtaega aastakoguse järgi. 
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1. näide 

Ettevõte on tootmisprognoosi põhjal leidnud, et peab faasiaine registreerima 31. maiks 
2013 (sest kavandatav tootmiskogus on 100–1000 tonni aastas). 

Ettevõte peab igal aastal arvutama aastakoguse kolme eelnenud aasta keskmisena, näiteks 
2007. aasta kogus on aastate 2004–2006 keskmine kogus. 

Registreerimistähtaeg sõltub suurimast alates 2007. aastast arvutatud kogusest. 

Kui kogus jõuab 1000 tonnini, tuleb registreerida enne 1. detsembrit 2010. Kui see toimub 
2011. või 2012. aastal, tuleb registreerida viivitamata. Et iga-aastane kogus põhineb kolme 
aasta keskmisel, peaks ettevõtetel olema lihtsam ette näha aastase koguse kasvu. 

Kui kogus püsib vahemikus 100–1000 tonni, tuleb aine registreerimistoimik esitada 
31. maiks 2013. Registreerimistoimikus tuleb esitada 2013. aasta kogus (2010.–2012. 
aasta keskmise järgi arvutatuna), mille alusel määratakse ka nõutav teave. 

 

2. näide 

Kui ettevõtte Z tootmismaht 2009. aastal on 120 tonni (arvutatud 3 aasta keskmine) ja 
pärast seda langeb alla 100 tonni, peab ettevõte Z sellegipoolest registreerima hiljemalt 31. 
mail 2013, sest ainet on pärast 1. juunit 2007 vähemalt ühel aastal toodetud vähemalt 
100 tonni. Registreerimistoimikus arvestatakse 2013. aasta kogust, mis on arvutatud 
aastate 2010–2012 keskmise põhjal. Selle koguse järgi määratakse registreerimisel nõutav 
teave. 

 

3. näide 

Ettevõtte V 2007. aastal toodetud kogus on 600 tonni, 2008. aastal 900 tonni, 2009. aastal 
1400 tonni ja 2010. aastal 2000 tonni. Kolme aasta keskmine kogus on 2010. aastal 966 
tonni aastas ja 2011. aastal 1433 tonni aastas. Sellisel juhul peab ettevõte V registreerima 
aine 2011. aastal nii kiiresti kui võimalik, sest üle 1000 tonni toodetud aine tähtaeg oli juba 
30. novembril 2010. Registreerimisnõuded põhinevad 2011. aasta kogusel, mis arvutatakse 
2008.–2010. aasta keskmisena ja on 1433 tonni. 

 

4. näide 

Ettevõtte V 2007. aastal toodetud kogus on 900 tonni, 2008. aastal 0 tonni, 2009. aastal 
1000 tonni. Kui ainet ei ole toodetud kolmel järjestikusel aastal, kasutatakse arvutamisel 
kalendriaasta kogust. Sellisel juhul jõutakse 1000 tonni künniseni 2010. aastal, mis 
tähendab, et viimane registreerimistähtaeg on 30. november 2010. Registreerimistoimikus 
nõutav teave põhineb 2010. aasta kogusel 1000 tonni. 

Õiguslik alus: artikkel 23  
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3 Registreerimismenetlus 

Eesmärk: Peatüki eesmärk on tutvustada, mis andmeid peab registreerija 
registreerimiseks esitama ja kuidas neid ECHA-le esitada. Peatükk kirjeldab 
samuti, mis on registreerimisandmete ühine esitamine ning kuidas 
registreerimisteavet ECHA-le ühiselt esitada. 

Ülesehitus: Peatüki ülesehitus on järgmine: 

 

REGISTREERIMISMENETLUS

NÕUTAV TEAVE
Peatükk 3.1

REGISTREERIMISTOIMIK
Peatükk 3.2

ANDMETE ÜHINE ESITAMINE
Peatükk 3.3

TEABE AVALDAMINE JA 
KONFIDENTSIAALSED ANDMED

Peatükk 3.4

 
3.1 Nõutav teave 

Tootjad ja importijad peavad koguma enda toodetavate ja imporditavate ainete kohta teavet 
ning hindama selle alusel ainete tootmise ja kasutamise riske ning riskiohjamismeetmeid.  

Kogutud teave ja hindamine tuleb registreerimistoimikus dokumenteerida ning esitada aine 
registreerimiseks ECHA-le. 

3.1.1 Nõutava teabe esitamine 

Tootjad ja importijad peavad olenemata toodetavast või imporditavast kogusest koguma 
registreerimiseks kokku aine omaduste kogu olemasoleva teabe. Teavet tuleb seejärel 
võrrelda REACH-määruses nõutava standardteabega. 

Kogutav teave peab sisaldama järgmist: 

 katseandmed (in vivo ja in vitro); 

 mittekatselised andmed, mis on saadud alternatiivsete meetoditega, näiteks struktuuri-
aktiivsuse (kvantitatiivse) seose ((Q)SAR), ainete rühmitamise ja analoogmeetodiga; 

 tootmise, kasutusalade, riskijuhtimismeetodite ja kokkupuute teave. 

Alljärgnevas tabelis 2 on REACH-määruses nõutava standardteabe ülevaade (VII–X lisa). 
REACH-määrusega on iga kogusevahemiku jaoks ette nähtud minimaalne nõutav teave, mida 
registreerija peab esitama aine olemuslike omaduste kohta. Väikseima kogusevahemiku 
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standardnõuded on VII lisas ning kui jõutakse järgmise kogusevahemikuni, tuleb neile lisada 
asjakohase lisa nõuded. Standardnõudeid võib siiski piisava põhjendatuse korral kohandada 
(vähendada või tugevdada) vastavalt VII–XI lisa kriteeriumidele. Seetõttu võib nõutav teave 
olla iga aine korral erinev, olenevalt aine olemuslike omaduste kättesaadavast 
teabest ning kogusevahemikust, kasutusalast ja kokkupuute mõjust. 

Kui kättesaadavatest andmetest REACH-nõuete täitmiseks ei piisa, on vaja teha täiendavad 
katsed. NB! Registreerija ei peaks registreerimisetapil tegema IX ja X lisas esitatud nõutava 
teabe (vt 2. tabel) esitamiseks vajalikke uuringuid. Selle asemel peab registreerija koostama 
katsetamisettepaneku ning lisama selle registreerimistoimikule. 

NB! Võimaluse korral on registreerija kohustatud vahetama või koostama teavet koos 
teiste sama aine registreerijatega, eriti kui see nõuab loomkatsete tegemist (vt 
andmete jagamise juhendi peatükk 4.1). 

Kui aine olemuslikest omadustest teabe saamiseks on vaja teha katseid, tuleb need teha 
vastavalt komisjoni määruses (EÜ) nr 440/2008 ja selle muudatustes sätestatud 
katsemeetoditele või muudele komisjoni või ECHA heaks kiidetud rahvusvaheliselt tunnustatud 
katsemeetoditele. Ökotoksikoloogia- ja toksikoloogiakatsed tuleb teha vastavalt hea laboritava 
põhimõtetele või teistele rahvusvahelistele standarditele, mille ECHA või komisjon on 
tunnistanud samaväärseks, ning katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 
loomade kaitse direktiivi 86/609/EMÜ sätetele. 

Ainete olemuslike omaduste teavet võib saada ka muudest allikatest peale in vivo katsete. 
Registreerija võib kasutada mitmesuguseid alternatiivseid meetodeid, näiteks in vitro katsed, 
struktuuri-aktiivsuse (kvantitatiivse) seose ((Q)SAR), ainete rühmitamise ning 
analoogmeetodit, kui alternatiivmeetodite kasutamine on põhjendatud. Kõiki neid eri 
teabeallikaid saab kasutada ka tõendite kaalukuse hindamisel. 

Olemasolevad juhendid 

Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis selgitatakse teabe 
kogumise ja andmete koostamise menetlust üksikasjalikult. Eriti oluline teave on järgmistes 
peatükkides: 

 B osa. Ohu hindamine 

 Peatükk R.2. Teabe koostamise raamistik 

 Peatükk R.3. Teabe kogumine 

 Peatükk R.4. Olemasoleva teabe hindamine 

 Peatükk R.5. Nõutava teabe kohandamine 

 Peatükk R.6. QSAR- ja kemikaalide rühmitamise meetod 

 Peatükk R.7. Konkreetse näitaja juhised 

Praktilisi juhendeid ainete olemuslike omaduste teabe koostamise alternatiivsete meetodite 
kohta sisaldavad ka järgmised dokumendid: 

 1. praktiline juhend. Kuidas esitada in vitro katsete andmeid 

 2. praktiline juhend. Kuidas esitada tõendite kaalukust 

 4. praktiline juhend. Kuidas esitada andmenõuetest loobumist 

 5. praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-mudeleid 

 6. praktiline juhend. Kuidas esitada analoogmeetodi ja kategooriate abil leitud andmeid 

 10. praktiline juhend. Kuidas vältida tarbetuid loomkatseid 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/practical-guides
http://echa.europa.eu/et/web/guest/practical-guides
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Tabel 2. REACH-määruses nõutavad standardandmed 

VII LISA (vähemalt 1 t/a) 

7 Teave aine füüsikalis-keemiliste omaduste kohta 

7.1 Aine olek (temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa) 

7.2 Sulamispunkt/tahkumispunkt 

7.3 Keemispunkt 

7.4 Suhteline tihedus 

7.5 Aururõhk 

7.6 Pindpinevus 

7.7 Lahustuvus vees 

7.8 Jaotustegur n-oktanool-vesi 

7.9 Leekpunkt 

7.10 Süttivus 

7.11 Plahvatusohtlikkus 

7.12 Isesüttimistemperatuur 

7.13 Oksüdeerivad omadused 

7.14 Granulomeetrilised andmed 

8 Teave toksikoloogiliste omaduste kohta 

8.1 Nahaärritus või naha söövitus (in vitro) 

8.2 Silmade ärritus (in vitro) 

8.3 Naha sensibiliseerimine (in vivo) 

8.4.1 Mutageensus (bakterite geenimutatsiooni uuring) 

8.5.1 Akuutne toksilisus (manustamine suu kaudu) 

9 Teave ökotoksikoloogiliste omaduste kohta 

9.1.1 Lühiajaline toksilisuse katse selgrootutega (Daphnia) 

9.1.2 Veetaimede kasvu inhibeerimise uuring (vetikad) 

9.2.1.1 Kergesti biolagundatav 

VIII LISA (vähemalt 10 t/a) 

8 Teave toksikoloogiliste omaduste kohta 

8.1.1 Nahaärritus (in vivo) 

8.2.1 Silmade ärritus (in vivo) 

8.4.2 Imetajate rakkude in vitro tsütogeensuse uuring 

8.4.3 Imetajate rakkude in vitro geenimutatsiooni uuring 

8.5.2 Akuutne toksilisus (sissehingamisel) 

8.5.3 Akuutne toksilisus (kokkupuude nahaga) 

8.6.1 Lühiajaline korduvannuse toksilisuse uuring (28 päeva) 

8.7.1 Reproduktiivtoksilisuse/arengutoksilisuse sõeluuring 

8.8.1 Toksikokineetika 
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9 Teave ökotoksikoloogiliste omaduste kohta 

9.1.3 Lühiajaline toksilisuse katse kaladel 

9.1.4 Aktiivmuda hapnikutarbe inhibeerimiskatse 

9.2.2.1 Hüdrolüüsi sõltuvus pH-st 

9.3.1 Adsorptsiooni/desorptsiooni sõeluuring 

IX LISA (vähemalt 100 t/a) 

7 Teave aine füüsikalis-keemiliste omaduste kohta 

7.15 Püsivus orgaanilistes lahustites ja asjakohaste lagusaaduste identifitseerimine 

7.16 Dissotsiatsioonikonstant 

7.17 Viskoossus 

8 Teave toksikoloogiliste omaduste kohta 

8.6.1 Lühiajaline korduvannuse toksilisuse uuring (28 päeva) 

8.6.2 Subkroonilise toksilisuse uuring (90 päeva) 

8.7.2 Sünnieelse arengutoksilisuse uuring 

8.7.3 Kahe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuring 

9 Teave ökotoksikoloogiliste omaduste kohta 

9.1.5 Pikaajaline toksilisuse katse selgrootutega (Daphnia) 

9.1.6 Pikaajaline toksilisuse katse kaladega 

9.2.1.2 Täieliku lagundatavuse simulatsioonkatse pinnavees 

9.2.1.3 Pinnase simulatsioonkatse 

9.2.1.4 Põhjasette simulatsioonkatse 

9.2.3 Lagusaaduste identifitseerimine 

9.3.2 Bioakumulatsioon veeliikides (kalad) 

9.3.3 Lisateave adsorptsiooni/desorptsiooni kohta 

9.4.1 Lühiajaline toksiline toime selgrootutele 

9.4.2 Mõjud pinnase mikroorganismidele 

9.4.3 Lühiajaline toksiline toime taimedele 

X LISA (vähemalt 1000 t/a) 

8 Teave toksikoloogiliste omaduste kohta 

8.6.3 Pikaajaline korduvannuse toksilisuse uuring (≥ 12 kuud) 

8.7.2 Arengutoksilisuse uuring 

8.7.3 Kahe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuring  

8.9.1 Kantserogeensuse uuring 

9 Teave ökotoksikoloogiliste omaduste kohta 

9.2 Biootilise lagundatavuse lisakatse 

9.3.4 Täiendav teave aine ja/või selle lagunemissaaduste keskkonnas liikuvuse ja 
käitumise kohta 

9.4.4 Pikaajaline toksilisuse katse selgrootutega 

9.4.6 Pikaajaline toksilisuse katse taimedega 
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9.5.1 Pikaajaline toksilisuse katse põhjasette organismidega 

9.6.1 Pikaajaline toksilisus või reproduktiivtoksilisus lindudel 
 

3.1.2 Teistest hindamistest saadud teabe kasutamine 

REACH-määruses on sätestatud: „Lisatakse muude rahvusvaheliste ja riiklike programmide 
käigus tehtud hindamistel saadud kättesaadav teave. Kui see on asjakohane ja võimalik, 
arvestatakse kemikaaliohutuse aruande koostamisel ühenduse õigusaktide kohaselt läbi viidud 
hindamisi (näiteks määruse (EMÜ) nr 793/93 kohaselt läbi viidud riskide hindamine) ning seda 
kajastatakse kemikaaliohutuse aruandes. Nimetatud hindamistest kõrvalekaldumist tuleb 
põhjendada.” (I lisa punkt 0.5). Registreerijad peavad seega registreerimistoimiku koostamisel 
arvestama ja kasutama juba olemasolevaid hinnanguid. See kehtib eelkõige hindamiste kohta, 
mis on tehtud teiste Euroopa Liidu programmide käigus, näiteks olemasolevate ainete 
ohtlikkuse hindamise programm, toimeainete hindamine biotsiidide direktiivi või 
taimekaitsevahendite direktiivi raames, kui need ained kuuluvad REACH-määruse 
reguleerimisalasse. 

Oluline allikas on ka OECD suurtes kogustes toodetavate (HPV) kemikaalide programm, millel 
on REACH-määrusega palju sarnasusi. Kui on olemas OECD HPV-programmi toimik, tuleb neid 
sarnasusi registreerimistoimiku koostamisel arvestada. 

3.2 Registreerimistoimik 

3.2.1 Registreerimistoimiku ülesehitus 

Registreerimistoimik on teabekogum, mille registreerija esitab aine kohta elektrooniliselt. 
Toimik koosneb kahest põhiosast: 

 tehniline toimik, mida on alati vaja kõigi registreerimiskohustuslike ainete kohta; 

 kemikaaliohutuse aruanne, mida on vaja, kui registreerija toodab või impordib ainet 
vähemalt 10 tonni aastas. 

Tehniline toimik sisaldab järgmist teavet: 

 tootja/importija andmed; 

 aine identifitseerimisandmed; 

 aine tootmise ja kasutusalade teave; 

 aine klassifikatsioon ja märgistus; 

 aine ohutu kasutamise juhised; 

 aine olemuslike omaduste uuringute kokkuvõtted; 

 aine olemuslike omaduste uuringuaruannete kokkuvõtted; 

 märge, kas tootmise ja kasutusalade, klassifikatsiooni ja märgistuse, 
uuringukokkuvõtete või uuringuaruannete kokkuvõtete ja/või, kui asjakohane, 
kemikaaliohutuse aruande teabe on läbi vaadanud hindaja; 

 edasise katsetamise ettepanekud, kui asjakohane; 

 koguses 1–10 tonni registreeritavate ainete kokkupuute teave; 

 teatud andmete konfidentsiaalsustaotlus koos põhjendusega. 

Kemikaaliohutuse aruanne dokumenteerib registreerija korraldatud kemikaaliohutuse 
hindamise (vt peatükk 5.3). Kemikaaliohutuse hindamise ja selle kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteerimise kohustus oleneb registreerija toodetavast või imporditavast aastakogusest 
(künnis on 10 tonni aastas). Kehtivad järgmised erandid: 
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 kemikaaliohutust ei ole vaja hinnata segus sisalduval ainel, kui aine kontsentratsioon 
segus on alla artikli 14 lõikes 2 sätestatud kontsentratsiooni piirväärtuse; 

 toiduga kokkupuutuvate materjalide ja kosmeetikatoodete korral ei pea 
kemikaaliohutuse hindamisel käsitlema mõju inimtervisele, sest selle kohta on olemas 
eraldi õigusaktid. 

Registreerijatele kehtivaid nõudeid registreerimistoimikus esitatavatele andmetele 
kirjeldatakse üksikasjalikult 5. peatükis. 

Õiguslik alus: artikkel 10, artikkel 14, I lisa, VI–X lisa 

3.2.2 Registreerimistoimiku vorming 

Registreerimistoimik esitatakse IUCLID-vormingus (International Uniform Chemical 
Information Database). Toimiku koostamiseks tohib kasutada ka muid IT-vahendeid, mille 
väljundvorming on täpselt sama. Tarkvara uusim versioon on IUCLID 59, millele viidatakse 
käesolevas dokumendis ja mille kohta on olemas eraldi juhend (IUCLIDi juhend).  

IUCLID on tarkvararakendus, millega koguda, säilitada, hallata ja vahetada keemiliste ainete 
omaduste ja kasutusalade andmeid. Ehkki IUCLID 5 kavandati ja loodi seoses REACH-määruse 
jõustumisega, saab seda kasutada ka paljudel muudel eesmärkidel. Andmesalvestusvormingud 
on välja töötatud koostöös OECD-ga ning neid tunnustavad paljud riiklikud ja rahvusvahelised 
reguleerivad asutused. Tänu sellele saab IUCLID 5 andmeid kasutada mitmesugustes 
kemikaalide hindamise programmides, näiteks OECD HPV-programmis, USA 
kemikaaliprogrammis HPV Challenge, Jaapani kemikaaliprogrammis (Japan Challenge), ning 
samuti Euroopa Liidu biotsiididirektiivi raames. 

IUCLID 5 tarkvara saab IUCLIDi veebilehelt http://iuclid.eu mitteäriliseks kasutuseks alla 
laadida tasuta. 

Õiguslik alus: artikkel 111 

3.2.3 Registreerimistoimiku esitamine 

Registreerimiseks on iga tootja, importija või ainuesindaja kohustatud isiklikult esitama iga 
oma aine kohta registreerimistoimiku ECHA-le. Registreerimistoimik tuleb esitada 
elektrooniliselt ECHA veebilehel oleva REACH-ITi portaali kaudu. 

Registreerimistoimiku esitamine nõuab mitmeid praktilisi toiminguid, millega registreerijal 
tuleb tutvuda enne registreerimist. Menetluse üksikasjalik kirjeldus ja nõutavate toimingute 
kirjeldused on juhendi II osas. 

3.3 Andmete ühine esitamine 

Ehkki iga registreerija peab iga oma aine kohta esitama registreerimistoimiku ise, tuleb 
ettevõtetel osa andmeid esitada ühiselt, kui tegu on ainega, mida toodab või impordib või 
kavatseb toota või importida mitu ettevõtet. Andmete ühist esitamist nõutakse nii faasiainete 
kui ka mittefaasiainete registreerimisel. 

Registreerijad peavad ühiselt esitama aine olemuslike omaduste teabe 
(uuringutulemused ja katsetamisettepanekud, kui asjakohane) ning klassifikatsiooni 
ja märgistuse teabe; samuti võivad nad kokkuleppe korral ühiselt esitada ka ohutu 
kasutamise juhised ja kemikaaliohutuse aruande (artikkel 11). Registreerimistoimiku 

                                          
 
 
9 Kuigi käesoleva juhendi avaldamise ajal on IUCLID 5 uusim versioon IUCLID 5.3, kehtib kõik juhendis IUCLID 5.3 
kohta kirjeldatu ka IUCLID 5.4 kohta. 

http://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public
http://iuclid.eu/
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koostamisel koostööd tehes säästavad registreerijad raha ja vähendavad ka katsete, eelkõige 
selgroogsetega toimuvate loomkatsete korraldamise vajadust. Samuti kehtib ühisesitamise 
korral tasusoodustus. Olemasoleva teabe kogumise ja jagamise lisateave on 4. peatükis. 

NB! Kui Euroopa Liidu väline tootja on aine registreerimiseks määranud ainuesindaja, osaleb 
see ühisesitamises koos teiste sama aine tootjate, importijate ja ainuesindajatega. 

Ühise esitamise nõue kehtib ka juhul, kui aine on mõne registreerija jaoks faasiaine ja teiste 
jaoks mittefaasiaine. Nõue kehtib olenemata sellest, kas aine on eelregistreerinud kõik 
registreerijad või osa neist või mitte ükski. 

Andmete ühine esitamine ei vabasta iga registreerijat (tootjat, importijat või ainuesindajat) 
individuaalse toimiku esitamise kohustusest. 

3.3.1 Ühise esitamise menetlus 

Ühiselt esitatava teabe esitab üks juhtregistreerija kõigi teiste (nn liikmesregistreerijate) 
nimel. Ülejäänud teabe peab iga registreerija esitama eraldi. Ühise esitamise 
juhtregistreerijaks võib olla näiteks suurim tootja, sest tema peab niikuinii esitama kogu teabe 
varasemaks tähtajaks. See ei ole siiski kohustuslik: ühisesitajad võivad juhtregistreerijaks 
määrata ka väiksemas koguses tootja (näiteks kui nad peavad ühiselt esitama teavet paljude 
ainete kohta ning soovivad ühise esitamisega tekkivat töökoormust jagada). Sellisel juhul peab 
väiksemas kogusevahemikus juhtregistreerija esitama täieliku toimiku (st koos aine suurima 
registreeritava koguste kohta tehtud uuringutega) kõige varasemaks tähtajaks, mis kehtib 
rühma mis tahes registreerijale. Juhtregistreerija maksab alati tasu ainult enda 
kogusevahemiku eest, nagu ka kõik liikmesregistreerijad. 

Praktikas tähendab see, et registreerimistoimikuid on kaht liiki: juhtregistreerija toimik (mis 
sisaldab juhtregistreerija teavet ning REACH-määrusega ette nähtud teavet aine suurima 
registreeritava kogusevahemiku kohta) ning liikmesregistreerija toimik (mis sisaldab iga 
liikmesregistreerija esitatavat individuaalset teavet). Registreerimistoimiku mõlema liigi korral 
nõutav teave on esitatud 5. tabelis. 
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Tabel 3. Ühisesitamise juht- ja liikmesregistreerijate toimikutes nõutav teave 

Nõutav teave Juhtregistreerija toimik Liikmesregistreerija 
toimik 

 Ühine teave Individuaalne 
teave 

Individuaalne teave 

a) Tehniline toimik    

     i) tootja või importija andmed  X X 

     ii) aine identifitseerimisandmed  X X 

    iii) aine tootmine ja kasutusala(d) 
ning (kui asjakohane) kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad 

 X X 

    iv) klassifikatsioon ja märgistus X   

    v) aine ohutu kasutamise juhised kokkuleppel kokkuleppel kokkuleppel 

    vi) VII–XI lisas nõutava teabega 
uuringukokkuvõtted 

X   

    vii) VII–XI lisas nõutava teabega 
uuringuaruannete kokkuvõtted, kui 
neid nõuab I lisa 

X   

    viii) märge, mis alapunktide iii, 
iv, vi ja vii ning punkti b kohaselt 
esitatud teavet on kontrollinud 
hindaja 

X X X 

    ix) katsetamisettepanekud X   

    x) koguses 1–10 t 
registreeritavate ainete 
kokkupuuteandmed 

 X X 

    xi) taotlus, mis artikli 119 lõike 2 
kohast teavet ei tohi avaldada 
internetis 

X X X 

b) Kemikaaliohutuse aruanne kokkuleppel kokkuleppel kokkuleppel 

* Kehtib teatud teabe ühisest esitamisest loobumise võimalus (vt punkt 3.3.2) 

Esitamise järjekord: kõigepealt esitab ühisesitamise juhtregistreerija juhttoimiku. Alles siis, kui 
see on menetlemiseks vastu võetud, st on läbinud eeskirjadele vastavuse kontrolli (vt punkt 
10.1), võivad liikmesregistreerijad esitada oma toimikud. Liikmesregistreerijad saavad 
kontrollida REACH-ITis ühise esitamise leheküljelt, millal on juhtregistreerija toimik 
eeskirjadele vastavuse kontrolli läbinud ja millal nad võivad esitada enda toimikud. 

Kui potentsiaalne registreerija valmistub registreerima mittefaasiainet ning päringumenetluse 
(vt peatükk 4.4) tulemusena selgub, et sama aine kohta on registreerimistoimik(ud) juba 
esitatud, peab potentsiaalne registreerija varasemate registreerijatega andmeid jagama ja 
osalema ka ühisesitamises. Kui varasemaid registreerijaid on mitu ja ühisesitamine on juba 
toimunud, peab potentsiaalne registreerija ühisesitamisega ühinemiseks pöörduma 
juhtregistreerija poole. Kui sama aine on varem registreerinud vaid üks ettevõte, peab 
potentsiaalne registreerija pöörduma selle varasema registreerijaga poole. Nad peavad kokku 
leppima, kellest saab juhtregistreerija. Enamasti on varasemal registreerijal mõistlik hakata 
juhtregistreerijaks, sest ta on kõik vajalikud andmed juba esitanud. Samas võivad varasem 
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registreerija ja potentsiaalne registreerija ka kokku leppida, et juhtregistreerijaks hakkab 
potentsiaalne registreerija, kes esitab ühistoimiku. Sel juhul peab potentsiaalne registreerija 
koostama ja esitama ühise esitamise toimiku koos kõigi andmetega kahest registreerijast 
suurima kogusevahemiku kohta, mille järel ühineb varasem registreerija ühisesitamisega. 

Kui juhtregistreerija lõpetab tootmise, peavad teised registreerijad otsustama, kas on vaja 
määrata uus juhtregistreerija. 

Komisjoni 16. aprilli 2008 määrusega (EÜ) nr 340/2008 kinnitatud registreerimistasud 
olenevad sellest, kas registreerimine on ühine või eraldi. 

Õiguslik alus: artikkel 11, artikkel 19 

3.3.2 Teatud teabe ühisest esitamisest loobumise võimalused 

Tootja või importija võib esitada osa registreerimistoimiku teabest eraldi (ühisest esitamisest 
loobumine), kui on olemas vähemalt üks (artikli 11 lõikes 3 või vaheainete korral artikli 19 
lõikes 2) loetletud põhjustest: 

a) teabe ühise esitamisega kaasneks talle ebaproportsionaalselt suured kulud või 

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

c) ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava teabe valiku osas. 

Sellisel juhul peab registreerija esitama koos toimikuga ka selgituse, miks oleksid kulud 
ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine tõenäoliselt olulist ärilist kahju või 
milles seisneb lahkarvamuse sisu. Ühisest esitamisest loobumine võib olla osaline ning hõlmata 
näiteks ainult üht konkreetset uuringut. Ühisest esitamise loobumise võimaluste ja menetluste 
üksikasjalik teave on andmete jagamise juhendis. 

Isegi kui registreerija otsustab kasutada teatud teabe ühisest esitamise loobumise 
võimalust, jääb ta ühise esitamise liikmeks ning saab toimiku esitada alles pärast 
juhttoimiku menetlemiseks vastuvõtmist. Registreerija võib niisiis loobuda teatud teabe 
esitamisest, kuid mitte ühisest esitamisest tervikuna. 

Õiguslik alus: artikli 11 lõige 3, artikli 19 lõige 2 

3.4 Teabe avaldamine ja konfidentsiaalsed andmed 

Kuigi REACH-määrus nõuab ECHA-le teabe esitamist ning selle võimalikku jagamist teiste 
tootjate ja importijatega, on selles siiski sätteid (artikkel 118 ja artikkel 119), mis kaitsevad 
tundlikku äriteavet. 

Teabe avaldamise üldtingimused on järgmised: 

 Artikli 119 lõikes 1 loetletud ja registreerimistoimikus esitatud teave avaldatakse ECHA 
veebilehel. 

 Registreerija võib märkida teatud artikli 119 lõikes 2 loetletud teabe oma 
registreerimistoimikus konfidentsiaalseks äriteabeks (artikli 10 lõike a punkt xi). Kui 
ECHA leiab põhjenduse olevat asjakohase, ei avaldata seda teavet. Artikli 119 lõikes 2 
loetletud teave avaldatakse ECHA veebilehel, kui registreerija ei ole esitanud asjakohast 
konfidentsiaalsustaotlust, mille ECHA on heaks kiitnud. 

 ECHA võib võimaldada nimetatud teabele ja ka muule teabele juurdepääsu 
konkreetsetel juhtudel, kui see on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1049/2001. Selle 
määrusega on ette nähtud ka juhtumid, kus avalikkuse juurdepääsu mis tahes vormis 
dokumentidele ei tohi võimaldada näiteks ärihuvidega seotud põhjustel. Kui ei ole selge, 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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kas dokumenti tohib avalikustada või mitte, kohustab määrus ECHAt dokumendi 
omanikuga nõu pidama, kas seda avalikustada või mitte. 

Vastavalt artikli 119 lõikele 2 võib registreerija või muu isiku ärihuvidele viidates taotleda 
järgmise teabe konfidentsiaalsust: 

 kui see on oluline seoses aine klassifitseerimise ja märgistusega: aine puhtusastme ja 
teadaolevalt ohtlike lisandite ja/või lisaainete identifitseerimisandmed; 

 kogusevahemik (st 1–10 t/a, 10–100 t/a, 100–1000 t/a või üle 1000 t/a), milles 
konkreetne aine on registreeritud; 

 uuringukokkuvõtted või uuringuaruannete kokkuvõtted aine füüsikalis-keemiliste 
omaduste, levikuteede ja keskkonnas liikumise kohta, samuti toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused; 

 ohutuskaardi teatud teave vastavalt artikli 119 lõikele 2; 

 aine kaubanduslik(ud) nimetus(ed);  

 IUPAC-nimetus selliste mittefaasiainete korral, mis vastavad määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 artikli 58 lõikes 1 sätestatud mis tahes ohuklassikriteeriumidele (kuue 
aasta jooksul); 

 IUPAC-nimetus selliste ohtlike ainete korral, mis vastavad CLP-määruse artikli 58 lõikes 
1 sätestatud mis tahes ohuklassikriteeriumidele ja mida kasutatakse ainult ühel või 
mitmel järgmisel juhul: 

i) vaheainena; 

ii) teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses; 

iii) toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuses. 

Järgmise teabe avalikustamist loetaks tavaliselt isiku ärihuvide kaitset kahjustavaks ning 
seetõttu ei avaldata seda teavet vastavalt artiklile 118 ECHA veebilehel ega muul viisil, v.a kui 
on vaja võtta kiireid meetmeid inimtervise, ohutuse või keskkonna kaitseks: 

 segu täieliku koostise üksikasjalikud andmed; 

 ilma et see piiraks artikli 7 lõike 6 ja artikli 64 lõike 2 kohaldamist, aine või segu täpne 
kasutusala, otstarve või rakendus, sealhulgas vaheainena kasutamise täpne teave; 

 toodetava või turule lastava aine või segu täpne kogus; 

 tootja või importija ja tema levitajate või allkasutajate seosed. 

Samas avaldatakse ECHA veebilehel tasuta järgmine registreerimistoimikus esitatud ja ECHA 
valduses olev teave ainetest eraldi ainena, segu või toodete koostises: 

 IUPAC-nimetus selliste ainete korral, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 
58 lõikes 1 sätestatud mis tahes ohuklassi kriteeriumidele, ilma et see piiraks artikli 2 
punktide f ja g kohaldamist; 

 aine EINECS-nimetus, kui asjakohane; 

 aine klassifikatsioon ja märgistus; 

 aine ning selle levikuteede ja keskkonnas käitumise füüsikalis-keemilised andmed; 

 iga toksikoloogilise ja ökotoksikoloogilise uuringu tulemused; 

 I lisa kohaselt leitud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või arvutuslik 
mittetoimiv sisaldus (PNEC); 

 VI lisa punktide 4 ja 5 kohane ohutu kasutamise juhised; 

 analüüsimeetodid, millega saab avastada keskkonda sattunud ohtlikke aineid ning leida 
inimese vahetut kokkupuudet nendega, kui neid meetodeid nõutakse IX ja X lisas. 
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Õiguslik alus: artikkel 118, artikkel 119 
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4 Andmete jagamine 

Eesmärk:  Peatükk annab ülevaate REACH-määruse andmejagamissätetest, mille ülesanne 
on soodustada andmete jagamist registreerijate vahel. Peatükis kirjeldatakse 
andmete jagamise aluspõhimõtteid, registreerimiseelset tegevust ja 
päringumenetlust. Lisateave on andmete jagamise juhendis, kus on andmete 
jagamise üksikasjalik kirjeldus. 

Ülesehitus:  Peatüki ülesehitus on järgmine: 

 

 

ANDMETE JAGAMINE 

ANDMETE JAGAMISE 
PÕHIMÕTTED 

Peatükk 4.1

4.1 Andmete jagamise põhimõtted 

Andmete jagamise eesmärk on tõhustada registreerimissüsteemi ning vähendada kulusid ja 
selgroogsetega toimuvaid loomkatseid. Loomkatsete dubleerimist tuleb vältida ja loomkatsed 
selgroogsetega peavad olema viimane abinõu (artikkel 25). 

Andmete jagamise hõlbustamiseks nõuab REACH-määrus, et enne registreerimist tuleb 
kõik ained eelregistreerida või esitada nende kohta päring. Üldiselt on eelregistreerimist 
vaja faasiainete korral ning päringut mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete korral 
(faasiainete ja mittefaasiainete määratlus on punktis 2.3.1). 

Faasiainete korral on peamine sidekanal pärast eelregistreerimist loodav aineteabe vahetuse 
foorum (SIEF), mittefaasiainete korral päringumenetlus. 

Andmete jagamise põhimõtted on järgmised: 

 Sama aine andmete jagamine on kohustuslik, kui need on seotud 
selgroogsetega toimuvate loomkatsetega. Enne loomkatset selgroogsetega peab 
potentsiaalne registreerija küsima varasemalt registreerijalt andmeid aineteabe 
vahetuse foorumi kaudu või päringumenetluse abil.  

 Andmeid, mis ei ole seotud selgroogsetega toimuvate loomkatsetega, peab 
jagama juhul, kui sama aine potentsiaalne registreerija neid küsib. 

 

EELREGISTREERIMINE 
Peatükk 4.2 

AINETEABE VAHETUSE 
FOORUMI LOOMINE 

Peatükk 4.3 

PÄRING 
Peatükk 4.4 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents
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Potentsiaalne registreerija võib taotleda talle vajalikke uuringuandmeid kas aineteabe 
vahetuse foorumi kaudu või varasemalt registreerijalt. 

Andmejagamismenetluse kõige olulisemad etapid on aine identifitseerimine ja samasuse 
määramine. Enne andmete mis tahes jagamismenetluse alustamist on väga soovitatav hinnata 
aine identifitseerimisandmeid vastavalt ainete identifitseerimise juhendile. 

Andmete jagamise eesmärk on tagada, et potentsiaalsed registreerijad lepivad õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil kokku, kuidas jagada olemasolevaid uuringuid ja 
seonduvad kulud. Andmete puudumise korral on andmete jagamise oluline eesmärk, et sama 
aine potentsiaalsed registreerijad lepiksid kokku, kes kogub vajalikud andmed, et katseid 
tehtaks ainult üks kord. 

REACH-määrusest lähtudes on ECHA kehtestanud menetlused, kuidas lahendada andmete 
jagamise vaidlusi. Andmete jagamise vaidlus tuleb jätta viimaseks vahendiks, mida 
kasutada alles siis, kui kõik muud lahendusvõimalused on ammendatud. 

Iga tootja, importija või (kui asjakohane) allkasutaja võib määrata kolmanda isiku enda 
esindajaks kõigis andmete ühise esitamise toimingutes, sealhulgas aruteludes teiste tootjate, 
importijate, ainuesindajate või (kui asjakohane) allkasutajatega, jäädes ise täielikult 
vastutama oma REACH-kohustuste täitmise eest. Nendel juhtudel ei avalikusta ECHA teistele 
tootjatele, importijatele ega allkasutajatele tavaliselt tootja, importija ega allkasutaja isikut, 
kes on määranud kolmandast isikust esindaja. NB! Aine registreerimistoimiku peab siiski 
esitama tootja või importija, sest kolmas isik ei saa registreerida ainet ettevõtte eest, keda ta 
esindab andmete jagamise aruteludes. 

4.2 Faasiainete eelregistreerimine 

Potentsiaalne registreerija, kes toodab või impordib aastas vähemalt 1 tonni faasiainet, peab 
aine eelregistreerima, et ta saaks kasutada hilisemat registreerimistähtaega, nagu on 
kirjeldatud punktis 2.3.2. Eelregistreerimine võimaldab potentsiaalsetel registreerijatel 
andmete jagamiseks kontakteeruda, moodustades selleks aineteabe vahetuse foorumi (vt 
peatükk 4.3). 

Tootjad või importijad, kes eelregistreerimistoimikut ei esita, peavad aine registreerima, enne 
kui nad tohivad seda toota või importida. Nad peavad ECHA-le esitama päringutoimiku (vt 
peatükk 4.4) ning alustama aine tootmist või importimist pärast registreerimist uuesti. Ehkki 
eelregistreerimise põhitähtaeg lõppes 1. detsembril 2008, saavad need potentsiaalsed 
registreerijad, kes esimest korda toodavad või impordivad faasiainet vähemalt 1 tonni aastas 
pärast 1. detsembrit 2008, siiski kasutada üleminekukorda ning faasiainete 
registreerimistähtaegu. Selleks peab potentsiaalne registreerija esitama ECHA-le 
eelregistreerimistoimiku 6 kuu jooksul alates esmakordsest tootmisest või importimisest, kuid 
mitte hiljem kui 12 kuud enne vastava registreerimistähtaja lõppu, st tema kogusevahemiku 
jaoks punktis 2.3.2 märgitud tähtpäeva. 

Registreerimiskohustusega faasiainet sisaldavate toodete tootjad või importijad, kes ei ole 1. 
detsembriks 2008 eelregistreerimistoimikut esitanud, peavad aine samuti registreerima, et nad 
saaksid aine tootmist või importimist uuesti alustada. Nad saavad aine ka hiliseelregistreerida, 
kui toodavad või impordivad vähemalt 1 tonni ainet sisaldavaid tooteid esimest korda pärast 1. 
detsembrit 2008. Selleks peab tootja või importija esitama eelregistreerimistoimiku 6 kuu 
jooksul alates aine esmakordsest kasutamisest toote tootmiseks või ainet sisaldava toote 
esmakordsest importimisest ning hiljemalt 12 kuud enne vastava kogusevahemiku 
registreerimistähtpäeva. 

Kui Euroopa Liidu väline tootja määrab ainuesindaja, peab pikendatud registreerimistähtaja 
kasutamiseks aine eelregistreerima ainuesindaja. Pärast 1. detsembrit 2008 määratud 
ainuesindaja saab aine eelregistreerida kuni 12 kuud enne vastavat registreerimistähtpäeva, 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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kui Euroopa Liidu väliselt tootjalt pärinevat ainet ei olnud varem pärast 1. juunit 2008 (mil 
registreerimiskohustused jõustusid) turustatud koguses vähemalt 1 tonn aastas. Kui Euroopa 
Liidu väline tootja otsustab ainuesindajat vahetada ning Euroopa Liidu väliselt tootjalt pärineva 
toote eelregistreeris varasem ainuesindaja, peab uus ainuesindaja teatama ECHA-le 
ainuesindaja muutumisest, et saaks jätkata aine registreerimisel faasiainete registreerimise 
pikemate tähtaegade kasutamist. 

Õiguslik alus: artikkel 28 

4.3 Aineteabe vahetuse foorumi loomine 

Kõik sama eelregistreeritud faasiaine potentsiaalsed registreerijad ja andmete omanikud 
moodustavad aineteabe vahetuse foorumi (SIEF). Samuti kuuluvad foorumisse registreerijad, 
kes registreerisid sama faasiaine varem või kelle ainet käsitatakse registreeritud ainena (vt 
punkt 2.2.4). 

Aineteabe vahetuse foorumi eesmärgid: 

 kergendada registreerimiseks vajalike andmete jagamist, vältides sellega uuringute 
dubleerimist, ja 

 leppida kokku aine klassifitseerimine ja märgistus (kui see on eri potentsiaalsetel 
registreerijatel erinev). 

Foorumi liikmed võivad oma REACH-ülesannete ja -kohustuste täitmist korraldada oma 
äranägemisel. Foorumi koostöökorraldust saab kasutada ka asjakohase teabe ühiseks 
esitamiseks. 

Andmete samasuse määramise eest vastutavad foorumi liikmed. 

Andmeteabe vahetuse foorumi liikmete õiguste ja kohustuste üksikasjalik teave on andmete 
jagamise juhendis. 

Õiguslik alus: artikkel 29 

4.4 Mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete päringud 

Päringumenetlus on menetlus, kus iga potentsiaalne registreerija peab esitama ECHA-le 
päringu, kas sama aine on juba esitatud registreerimiseks. See aitab tagada, et kõik 
asjaosalised jagaksid omavahel vajalikke andmeid. Päringukohustus kehtib mittefaasiainete 
ning eelregistreerimata faasiainete korral. 

Sel põhjusel tuleb mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete kohta alati 
esitada enne aine registreerimistoimingute alustamist päring. Kui potentsiaalne 
registreerija soovib pääseda kiiresti turule, on tema huvides esitada päring võimalikult vara. 

4.4.1 Päringutoimik 

Päringu esitamisel peavad potentsiaalsed registreerijad esitama päringutoimiku, mis sisaldab 
järgmist teavet. 

Päringu esitaja andmed 

Muu hulgas esitatakse kontaktandmed ja esitaja tootmiskoht, kui seda on vaja andmete 
jagamise huvides. 

Aine identifitseerimisandmed 

Iga aine kohta esitatav teave peab olema piisav selle aine identifitseerimiseks. Aine 
identifitseerimiseks nõutav teave on sama, mida nõutakse registreerimise tehnilises toimikus 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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(VI lisa punkt 2) ning kirjeldatakse ainete identifitseerimise juhendis ja käesoleva juhendi 
punktis 5.2.1. NB! Vaheainetena kasutatavate ainete korral peavad päringutoimikus esitatavad 
aine identifitseerimisandmed vastama mittevaheainetega samadele nõuetele ning neile ei 
kohaldata vähendatud nõudeid isegi juhul, kui neid toodetakse ja kasutatakse rangelt ohjatud 
tingimustes (vt punkt 2.2.5). 

Põhjalike ja täpsete aine identifitseerimisandmete esitamine on hädavajalik, et ECHA saaks 
tuvastada varasemad ja potentsiaalsed registreerijad ning sellega minimeerida registreerija 
uute andmete koostamise kohustust. Potentsiaalsetel registreerijatel on väga soovitatav 
tutvuda ainete identifitseerimise juhendiga, et tagada päringutoimikus esitatavate aine 
identifitseerimisandmete vastavus kehtivatele nõuetele. 

Nõutavate andmete ja võimalike nõutavate uute uuringute loetelu 

Konkreetse aine nõutavad andmed sõltuvad kavandatavast tootmise või importimise 
kogusevahemikust. Potentsiaalne registreerija peab määrama, mis andmeid tema aine korral 
nõutakse, mis kergendab andmete hilisemat jagamist (nõutava teabe esitamine: vt punkt 
3.1.1). 

Potentsiaalne registreerija peab päringutoimikus loetlema nõutavad andmed, mille koostamine 
vajab uusi uuringuid. 

Päringutoimiku võib koostada internetis REACH-ITi veebirakenduse kaudu või IUCLID 5 
vormingus ning esitada seejärel REACH-ITi kaudu ECHA-le (päringutoimiku koostamise ja 
esitamise praktilised juhised ja soovitused on juhendi II osas). 

4.4.2 Päringumenetlus 

Päringutoimiku laekumise järel toimub järgmine menetlus. 

 ECHA kontrollib aine identifitseerimisandmeid, et leida varasemad või potentsiaalsed 
registreerijad. 

 Kui ECHA järeldab pärast aine identifitseerimisandmete kontrolli, et sama ainet ei ole 
varem registreeritud, või kui nõutav teave puudub (näiteks kui aine on varem 
registreeritud väiksemas kogusevahemikus), teatab ECHA sellest potentsiaalsele 
registreerijale, kes võib registreerimist jätkata. 

 Kui sama aine on varem registreeritud vähem kui 12 aastat tagasi, teatab ECHA 
potentsiaalsele registreerijale varasemate registreerijate nimed ja aadressid ning 
teatab, kas on olemas nende juba esitatud uuringute kokkuvõtted või 
uuringuaruannete kokkuvõtted. Samal ajal peab ECHA teatama varasematele 
registreerijatele potentsiaalse registreerija nime ja aadressi ning tema 
registreerimisnõuded. Seejärel võib andmete jagamine alata ning päringu esitanud 
mittefaasiaine registreerija peab ühinema varasemate registreerijatega ühiseks 
esitamiseks. 

 Teised tootjad või importijad võivad registreerimisel kasutada kõiki uuringukokkuvõtteid 
või uuringuaruannete kokkuvõtteid, mis on REACH-registreerimisel esitatud vähemalt 
12 aastat varem. Kui registreerimistoimikut ajakohastatakse suuremasse 
kogusevahemikku jõudmise tõttu ja esitatakse uue kogusevahemiku jaoks tehtud 
täiendavate uuringute teave, hakkab uuele teabele selle esitamise hetkest kehtima 12-
aastane andmekaitseperiood (artikli 25 lõige 3). Ka teavet, mis on esitatud direktiivi 
67/548/EMÜ kohases teatamistoimikus, saab vähemalt 12 aastat pärast esitamise 
kuupäeva kasutada registreerimiseks. Vähemalt 12 aastat varem esitatud andmeid saab 
taotleda ECHA päringumenetluse raames. 

 Kui mitu potentsiaalset registreerijat on esitanud päringu sama aine kohta, teatab ECHA 
otsekohe kõigile potentsiaalsetele registreerijatele teiste potentsiaalsete registreerijate 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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nimed ja aadressid. Kui seejärel otsustab mitu potentsiaalset registreerijat jätkata 
registreerimisega, peavad nad teabe esitama ühiselt (ühine esitamine: vt peatükk 3.3). 

 Kui ECHA leiab, et aine on faasiaine, mille eelregistreerimise tähtaeg on lõppenud, peab 
päringu esitaja kontrollima, kas on täidetud hilise eelregistreerimise tingimused. Kui 
tingimused on täidetud, saavad nad ECHA-le esitada asjakohase teabe, osaleda 
aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) kaudu toimuvas andmete vahetamises ning 
registreerida asjakohase pikendatud registreerimistähtaja jooksul. Kui hilise 
eelregistreerimise tingimused on täitmata, tuleb aine enne Euroopa Liidus tootmist või 
turustamist või sellesse importimist registreerida. 

Õiguslik alus: artiklid 26 ja 27 
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5 Registreerimistoimiku koostamine 

Eesmärk: Peatüki eesmärk on kirjeldada registreerimistoimiku koostamist. Peatükk annab 
ülevaate, mis teavet ja kuidas peab registreerija registreerimistoimikus esitama. 
Samas ei anna peatükk konkreetseid praktilisi juhiseid, kuidas 
registreerimistoimikut ECHA-le edukalt esitada. Viimast selgitab käesoleva 
juhendi II osa, kus on toimiku koostamise ja esitamise toimingute üksikasjalik 
kirjeldus. 

Ülesehitus: Peatüki ülesehitus on järgmine: 

 

REGISTREERIMISTOIMIKU 
KOOSTAMINE

TEHNILINE TOIMIK
Peatükk 5.2

Üldteave
Punkt 5.2.1

SISSEJUHATUS
Peatükk 5.1

KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNE
Peatükk 5.3

Nõutav teave
Punkt 5.2.4

Klassifitseerimine ja märgistus
Punkt 5.2.2

Ohutu kasutamise juhised
Punkt 5.2.5

Tootmine, kasutusalad ja 
kokkupuude
Punkt 5.2.3

Läbivaatamine hindaja poolt
Punkt 5.2.6

Konfidentsiaalne teave
Punkt 5.2.7

Kemikaaliohutuse hindamise 
etapid

Punkt 5.3.1

Chesar-tarkvara
Punkt 5.3.2

 

5.1 Sissejuhatus 

Kogu asjakohane olemasolev teave tuleb dokumenteerida tehnilises toimikus ja – kui 
registreerija toodab või impordib ainet vähemalt 10 tonni aastas – kemikaaliohutuse aruandes. 
Teave tuleb ette valmistada IUCLID-vormingus ning esitada ECHA-le REACH-ITi kaudu (vt 
joonis 3). 

Artikli 10 punktis a ning VI–X lisas on sätestatud, mis teave tuleb tehnilises toimikus esitada. 
XI lisaga on ette nähtud VI–X lisas sätestatud teabe kohandamise eeskirjad ning seda tuleb 
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käsitleda koos nimetatud lisadega. Samuti on artikli 10 punktis b, artiklis 14 ja I lisas 
sätestatud kemikaaliohutuse hindamise ja kemikaaliohutuse aruande üldnõuded ainetele, mis 
registreeritakse koguses vähemalt 10 tonni aastas. Alljärgnevas 7. tabelis on registreerimisel 
esitatava REACH-teabe ning IUCLID 5 jaotiste seosed. 

Tabel 4. Artikli 10 teabenõuete ja IUCLID 5 toimiku vastavate jaotiste seosed  

Nõutav teave Artikkel 10 IUCLID 5 

a) Tehniline toimik Artikli 10 punkt 
a 

 

     i) tootja või importija andmed VI lisa punkt 1 Juriidiline isik ja jaotis 1 

     ii) aine identifitseerimisandmed VI lisa punkt 2 Jaotis 1 

    iii) aine tootmine ja kasutusala(d) ning 
(kui asjakohane) kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad 

VI lisa punkt 3 Jaotis 3 

    iv) klassifikatsioon ja märgistus VI lisa punkt 4 Jaotis 2 

    v) aine ohutu kasutamise juhised VI lisa punkt 5 Jaotis 11 

    vi) VII–XI lisas nõutava teabega 
uuringukokkuvõtted 

VII–XI lisa Jaotised 4, 5, 6 ja 7 

    vii) VII–XI lisas nõutava teabega 
uuringuaruannete kokkuvõtted, kui neid 
nõuab I lisa 

I lisa, VII–XI 
lisa 

Jaotised 4, 5, 6 ja 7 

    viii) märge, mis alapunktide iii, iv, vi ja 
vii ning punkti b kohaselt esitatud teavet on 
kontrollinud hindaja 

 Toimiku päis10 

 

    ix) katsetamisettepanekud  Jaotised 4, 5, 6, 7  

    x) koguses 1–10 t registreeritavate 
ainete kokkupuuteandmed 

VI lisa punkt 6 Jaotis 3  

    xi) taotlus, mis artikli 119 lõike 2 kohast 
teavet ei tohiks avaldada internetis 

 Kõik asjakohased punktid 

b) Kemikaaliohutuse aruanne Artikli 10 punkt 
b 

artikkel 14, 1. 
lisa 

Jaotise 13 manus 

 
Registreerimistoimiku koostamiseks peab registreerija tegema järgmised toimingud: 

 täitma tehnilise toimiku kõigi asjakohaste olemasolevate andmetega; 

 registreerija kohta vähemalt 10 tonni aastas toodetava või imporditava aine korral 
hindama selle kemikaaliohutust; 

 koostama kemikaaliohutuse hindamise tulemuste põhjal kemikaaliohutuse aruande. 

                                          
 
 
10 Toimiku päis koosneb haldusteabest ja selle täidab taotleja aineteabe põhjal registreerimistoimikut koostades. 
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Neid toiminguid kirjeldatakse üksikasjalikult alljärgnevates individuaalse registreerimise 
punktides. NB! Ühise esitamise korral ei ole juhtregistreerija ja liikmesregistreerijate esitatav 
teave sama, nagu on kirjeldatud eespool peatükis 3.3. 

Toimiku päis

Aineteave

Kemikaaliohutuse aruanne
(IUCLID-failile lisatud eraldi
dokument)

Registreerija andmed

ECHA

Esitamine
REACH-ITis

Tehniline
toimik

IUCLID-
toimik

 

Joonis 3. IUCLIDi abil koostatud registreerimistoimiku ülesehitus ja vorming 

5.2 Tehnilise toimiku koostamine 

Tehnilises toimikus tuleb aine kohta esitada kogu asjakohane olemasolev teave alates 
identifitseerimisandmetest ja olemuslikest omadustest kuni klassifikatsiooni ning 
ohuhinnanguni. Tehniline toimik sisaldab ka haldusteavet, mida on vaja registreerimistoimiku 
identifitseerimiseks ja edasiseks menetlemiseks ECHAs (registreerija isik, kogusevahemik jt). 
Andmed esitatakse spetsiaalses tehnilise toimiku vormingus, IUCLID 5 vormingus. 

Järgmistes punktides selgitatakse, kuidas IUCLID 5 välju täita ja kui üksikasjalikke andmeid 
esitada. Registreerija abistamiseks järgivad punktid IUCLID 5 ülesehitust, kuid viitavad selgesti 
REACH-määruses sätestatud teabenõuetele. 

Peale käesoleva peatüki teabele on ECHA välja töötanud mitmeid dokumente, nt andmete 
esitamise käsiraamatud ja praktilised juhendid, kus on registreerimistoimiku koostamise 
üksikasjalik praktiline teave. Registreerijatel soovitatakse enne registreerimistoimiku 
koostamist tutvuda nende dokumentide ja käesoleva juhendiga. Kõik dokumendid on olemas 
ECHA veebilehel http://echa.europa.eu/. 

5.2.1 Registreerija ja registreeritava aine üldteave 

IUCLID 5 jaotises 1 tuleb esitada registreerija ja registreeritava aine üldine 
identifitseerimisteave, muu hulgas järgmine: 

 Registreerija identifitseerimisandmed (VI lisa punkt 1), sealhulgas registreerija nimi, 
aadress, telefon, faks ja e-post, kontaktisiku andmed ning, kui asjakohane, ka 
registreerija tootmisüksuse ja omakasutuse asukohad. Kui registreerija on määranud 
enda esindajaks kolmanda isiku, tuleb tehnilise toimiku selles jaotises märkida ka 
esindaja nimi ja kontaktandmed. 

http://echa.europa.eu/
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 Registreerija rolli(de) teave – tootja, importija või ainuesindaja. Kui registreerija on 
Euroopa Liidu välise tootja nimel tegutsev ainuesindaja, on tal soovitatav lisada 
dokument, millega tootja määras ta ainuesindajaks. 

 Seostamisteave, näiteks eelregistreerimise või registreerimiseelse päringu number (vt 
andmete jagamise peatükk 4.1). 

 Ühise esitamise teave, kui on olemas. Ühise esitamise korral saab juhtregistreerija 
loetleda siin liikmesregistreerijad. Samuti saavad liikmesregistreerijad siin märkida 
juhtregistreerija, kes esitab nende nimel tehnilise teabe. Ühise esitamise teabel on 
IUCLID 5-s siiski üksnes halduslik tähendus ja see ei ole kohustuslik, sest ühise 
esitamise ja selles osalejate identifitseerimine toimub REACH-ITis. 

 Aine identifitseerimisandmed (VI lisa punkt 2), muu hulgas aine nimetus, keemilised 
identifikaatorid (EÜ number, CAS-nimetus ja -number jt), molekul- ja struktuurivalem 
ning koostis (puhtusaste, koostisained, analüüsiandmed jt). 

Identifitseerimisetapp on REACH-registreerimise oluline osa ning registreerija peaks aine 
selgeks identifitseerimiseks ja õigeks nimetamiseks hoolikalt lugema ainete identifitseerimise 
juhendit. Aine identifitseerimisandmed peaksid olema kogutud juba registreerimise algfaasis 
eelregistreerimise või päringu etapil (vt andmete jagamise peatükk 4.1). Seega peaks 
registreerijal olema olemas kogu tehnilises toimikus nõutav teave ja tal peaks olema võimalik 
täita kõik vajalikud IUCLID 5 väljad. 

On täheldatud, et segu impordi korral võib olla keerukas saada Euroopa Liidu väliselt tarnijalt 
segu koostise teavet. Importijad peavad siiski ka Euroopa Liidu seniste õigusaktide (nt segude 
klassifitseerimise ja märgistamise õigusaktide) kohaselt õiguspärasuse tagamiseks teadma, 
mis aineid nende imporditavad segud sisaldavad. See, kuidas tarneahelas REACH-määruse 
järgimiseks teabevahetust parandada, on ettevõtete otsustada. Kui segu koostise avaldamine 
võib olla kahjulik, saab Euroopa Liidu väline eksportija määrata ainuesindaja, nagu on 
selgitatud punktis 2.1.2.6. 

5.2.2 Klassifikatsioon ja märgistus 

Registreerija peab oma aine klassifikatsiooni ja märgistuse määrama aine füüsikalis-keemilisi 
omadusi, keskkonda ja inimtervist arvestades. Ühise esitamise korral saab juhtregistreerija 
toimikus esitada mitu klassifikatsiooni olenevalt näiteks aine vormist või lisanditest. Kui 
registreerija nendega ei nõustu ning soovib esitada muu klassifikatsiooni, peab ta selle nõutava 
teabeelemendi esitamisest loobuma, nagu on kirjeldatud punktis 3.3.2. 

IUCLID 5 jaotises 2 tuleb dokumenteerida lõplik klassifikatsioon ja märgistus või 
klassifikatsiooni puudumist põhjendada. Klassifitseerimisotsuse põhjenduse saab selgelt 
dokumenteerida igas asjakohases IUCLIDi jaotises – näiteks inimtervise klassifikatsiooni peaks 
põhjendama samateemalises jaotises (nt akuutne toksilisus või silmade ärritus). 

Alates 1. detsembrist 2010 esitatud registreerimistoimikud peavad sisaldama aine 
klassifitseerimise ja märgistuse teavet, mis vastab CLP-määruse kriteeriumidele. Enne 1. 
detsembrit 2010 tuli registreerimistoimikus nõutav klassifitseerimis- ja märgistusteave 
koostada vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumidele.11 

Kõigis enne 1. detsembrit 2010 ECHA-le esitatud registreerimistoimikutes tuleb asjatu 
viivituseta uuendada klassifitseerimis- ja märgistusteavet, v.a kui esitatud teave juba vastab 
CLP-määruse kriteeriumidele. 

                                          
 
 
11 Üleminekuperioodil 1. detsembrist 2010 kuni 1. juunini 2015 peavad ohutuskaardid sisaldama aine klassifitseerimise 
teavet siiski mõlema, nii direktiivi 67/548/EMÜ kui ka CLP-määruse järgi (vt punkt 6.1.1). 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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Et tagada ohtlike ainete ohu klassifikatsiooni ja märgistuse kättesaadavus kõigile 
sidusrühmadele ja avalikkusele, kogub ECHA registreerimistoimikus esitatud klassifikatsiooni- 
ja märgistusandmed klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, mille ECHA on koostanud ja mida 
ta peab. See andmebaas sisaldab kõigi registreerimiskohustusega ainete klassifikatsiooni, 
samuti kõigi CLP-määrusega hõlmatud ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele vastavate ja 
turustatavate ainete klassifikatsiooni. 

Registreerijatel on soovitatav enne aine klassifitseerimist lugeda CLP-määruse VI lisa (kus on 
loetletud kõik ohtlike ainete ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus) ning kontrollida 
klassifitseerimis- ja märgistusandmikust, kas nende aine selles juba on. Kui aine on juba CLP-
määruses loetletud (ja seega selle klassifikatsioon ja märgistus Euroopa Liidu tasandil 
ühtlustatud), peavad registreerijad järgima ühtlustatud klassifikatsiooni. Kui aine on andmikus, 
kuid mitte CLP-määruse VI lisas, tuleb ühtlustada klassifikatsioon teiste registreerijate, 
eelregistreerinud potentsiaalsete registreerijate ning teiste isikutega, kes on teatanud sama 
aine klassifikatsiooni ja märgistuse. 

5.2.3 Tootmine, kasutusalad ja kokkupuude 

VI lisa punkti 3 kohane aine tootmise ja kasutusala(de) teave tuleb dokumenteerida IUCLID 5 
jaotises 3. Registreerija otsustab ise, kui üksikasjalik peab teave olema, kuid esitada tuleb 
vähemalt järgmised andmed: 

 Toodetav, imporditav või toote tootmiseks kasutatav kogus (t/a), sealhulgas 
omakasutuseks ja vaheainena kasutatav kogus (vt punkt 5.2.3.1) 

 Aine või toodete tootmisel kasutatava tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus (ei kehti 
importijatele) 

 Vorm (aine, segu või toode) ja füüsikaline olek, milles aine tehakse tarneahelas 
kättesaadavaks. Kui asjakohane, tuleb märkida aine kontsentratsioon või 
kontsentratsioonivahemik segudes ja sisaldus toodetes. 

 Jäätmete kogus ja koostis 

 Aine kindlaksmääratud kasutusalade lühikirjeldus 

 Mittesoovitatavad kasutusalad koos põhjendustega 

Lisaks peab registreerija selliste ainete korral, mida toodetakse või imporditakse 1–10 tonni 
aastas ja mille kohta kemikaaliohutuse aruannet ei nõuta, esitama VI lisa punktis 6 sätestatud 
kokkupuuteandmed, sealhulgas vähemalt aine kasutusalade kategooria (tööstuslik, kutseline 
või tarbijakasutus), aine olulised kokkupuuteviisid inimeste ja keskkonnaga ja 
kokkupuuteskeem. Sama teave tuleb esitada ka IUCLID 5 jaotises 3. 

NB! Kokkupuutestsenaarium(id) (vt punkt 5.3.1.2) lisatakse IUCLID 5 toimikule 
kemikaaliohutuse aruande lahutamatu osana, kui aruannet nõutakse, kuid vastavaid 
täidetavaid välju sisaldab ka IUCLID 5 jaotis 312. 

5.2.3.1 Koguse teatamine 

Täita tuleb järgmised väljad. 

 Aasta: kalendriaasta, mille kohta kogus teatatakse. 

 Kogus: aasta üldkogus (vt punkt 2.2.6), mis toodetakse või imporditakse ainena või 
segudes, sealhulgas vaheainena kasutamiseks (vt allpool). Selle hulka EI arvestata 
toodete koostises imporditud aastasi ainekoguseid. 

                                          
 
 
12 Need väljad võetakse kasutusele alates versioonist IUCLID 5.4. 
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 Registreerija peab esitama toimiku esitamise aasta koguse. 

 Omakasutus: kogus, mida registreerija kasutab ise. Selle hulka tuleb arvestada nii 
vaheainena kui ka mittevaheainena kasutamine. 

 (Kohapeal kasutatavad) vaheained: aine toodetav aastakogus, mis kasutatakse 
kohapeal vaheainena rangelt ohjatud tingimustes. 

 (Transporditavad) vaheained: aine toodetav või imporditav aastakogus, mis 
kasutatakse vaheainena rangelt ohjatud tingimustes. 

Kui osa kogusest kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks 
(PPORD-tegevuseks) ning selle kohta on esitatud PPORD-teade, siis ei pea seda kogust siin 
arvestama. Kui PPORD-teadet esitatud ei ole, tuleb see kogus siin esitada ning arvestada seda 
ka nõutava teabe leidmisel. 

5.2.4 Olemuslike omaduste nõutav teave (VII–X lisa) 

IUCLID 5 jaotistes 4–7 tuleb esitada kogu asjakohane olemasolev teave aine füüsikalis-
keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste kohta vastavalt VII–X lisale (ja 
selle kohandustele XI lisa järgi) uuringukokkuvõtete või uuringuaruannete kokkuvõtetena. 

REACH-määruse järgi tuleb uuringuaruannete kokkuvõtted esitada üksnes juhul, kui nõutakse 
kemikaaliohutuse aruannet, seega ainult ainete korral, mille kogus on üle 10 tonni aastas, ning 
ainult võtmeuuringute kohta (vt tekstikast). Samas on soovitatav esitada uuringuaruannete 
kokkuvõtted kõigi võtmeuuringute kohta, ka alla 10 tonni aastas toodetavate või imporditavate 
ainete korral. See lihtsustaks ECHA ja hiljem ka liikmesriikide tegevust ainete hindamisel ning 
võib aidata vältida nendepoolset lisateabe nõudmist. 

Teatud olukordades võib olla kasulik esitada uuringuaruannete kokkuvõtted ka muude kui 
võtmeuuringute kohta – näiteks kui mõne teise uuringu tulemused näitavad suuremat ohtu kui 
võtmeuuring, võib olla kasulik koostada selle ja ka kõigi teiste suuremat ohtu näitavate 
uuringute kohta uuringuaruannete kokkuvõtted või vähemalt esitada piisav teave, mis õigustab 
nende tulemuste kõrvalejätmist, et paremini põhjendada võtmeuuringu valikut. 

Uuringuaruande kokkuvõte 

Uuringuaruande kokkuvõte on uuringuaruande eesmärkide, meetodite, tulemuste ja 
järelduste üksikasjalik kokkuvõte, kus on uuringule sõltumatuks hindamiseks piisavalt 
teavet ning mis vähendab vajadust lugeda täielikku uuringuaruannet. 

Uuringu kokkuvõte 

Uuringu kokkuvõte on uuringuaruande eesmärkide, meetodite, tulemuste ja järelduste 
kokkuvõte, mis sisaldab piisavalt teavet, et hinnata uuringu asjakohasust. 

Võtmeuuring 

Võtmeuuring on uuring, mis sobib kvaliteedi, terviklikkuse ja andmete esinduslikkuse 
poolest konkreetse nõutava teabeelemendi korral kõige paremini. Kui nõutava 
teabeelemendi kohta on mitu tulemust, võib võtmeuuringuid olla ka mitu. 

Kui aine kohta on mitu uuringut, tuleks aine hindamisel tavaliselt kasutada 
võtmeuuringu(te)na uuringuid, mis näitavad suurimat ohtu. Kui võtmeuuringuks võetakse 
muu uuring, tuleb seda tehnilises toimikus selgelt põhjendada, käsitledes nii seda uuringut 
kui ka kõiki teisi suuremat ohtu näitavaid uuringuid. 

Teiste olemasolevate uuringute kohta, mida kasutatakse aine hindamisel toetava teabe 
saamiseks, tuleb toimikus esitada ainult uuringu kokkuvõte, sest nende uuringute kohta ei 
ole nii üksikasjalikku teavet vaja. Sellegipoolest on väga tähtis esitada põhjused, miks uuringut 
ei valitud võtmeuuringuks, eriti kui uuringu tulemused näitavad suuremat ohtu. 
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Uuringukokkuvõtted ja uuringuaruannete kokkuvõtted esitatakse IUCLID 5 vastavates näitaja 
uuringu kirjetes. Kui ühe näitaja kohta on mitu teabeallikat, saab esitada mitu näitaja 
uuringu kirjet. Peale selle tuleks näitaja kokkuvõttes esitada konkreetse näitaja (näiteks 
akuutne toksilisus kaladele) kohta kogutud teave või üldhinnangud (näiteks 
ökotoksikoloogiateave). Näitaja uuringu kirje ja näitaja kokkuvõtte kirje IUCLID-määratlused 
on esitatud järgmises tekstikastis. 

Näitaja uuringu kirjete ja näitaja kokkuvõtte kirjetega saab iga näitajate andmed esitada 
liigendatud vormis. See, kui üksikasjalikult tuleb andmed esitada, sõltub suuresti siiski 
konkreetsest olukorrast. Võtmeuuringute korral tuleb esitada nii palju üksikasju, kui on vaja 
katseprotokolli kirjeldamiseks ja tulemuste õigsuse tõendamiseks. Andmete korral, mille 
kvaliteeti registreerija peab ebapiisavaks, tuleb esitada põhjendus, eriti uuringute korral, mis 
näitavad suuremat ohtu kui ülejäänud andmed. Andmete korral, mille kvaliteeti peetakse 
ebapiisavaks ja mis näitavad väiksemat ohtu, piisab minimaalsete üksikasjade esitamisest, 
näiteks ainult viitest meetodile ja tulemusest. 

Lisateave, kui üksikasjalikke andmeid on vaja iga näitaja kohta esitada, on 3. praktilises 
juhendis „Kuidas esitada uuringukokkuvõtteid”. Teabe esitamise üksikasjalik tehniline kirjeldus 
on IUCLID 5 lõppkasutaja juhendis. 

http://iuclid.eu/
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Näitaja 

Näitaja on REACH-määruse VII–X lisas määratletud füüsikalis-keemiliste, 
ökotoksikoloogiliste ja toksikoloogiliste omaduste nõutav teabeelement või andmepunkt. 

Näitaja uuringu kirje 

Näitaja uuringu kirje on kemikaali katsetulemuste esitamise standardvorming, kus on 
eelmääratletud väljad ja vabatekstiväljad, kuhu kasutaja saab sisestada uuringu kokkuvõtte. 
Teabe sisestamiseks ja salvestamiseks on IUCLIDi andmesisestusaknas spetsiaalsed väljad. 

Näitaja kokkuvõtte kirje 

Näitaja kokkuvõtete eesmärk on kirjeldada ja üldistada konkreetse näitaja kohta 
olemasolevate kõigi andmete hinnanguid ning koostada näitaja üldhinnang. 

Näitaja kokkuvõtteid saab kasutada ka jaotiste kaupa, nt jaotises 6 (ökotoksikoloogiateave) 
ja jaotises 7 (toksikoloogiateave), kuhu sisestatakse ohuhinnangute põhijäreldused. Hiljem 
märgitakse see teave kemikaaliohutuse aruandesse (vt kemikaaliohutuse aruande peatükk 
5.3). 

5.2.5 Ohutu kasutamise juhised 

Registreerija peab esitama järgmise teabe (VI lisa punkt 5): 

 Esmaabimeetmed 

 Tulekustutusmeetmed 

 Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed 

 Käitlemine ja hoidmine 

 Veonõuded 

Kui kemikaaliohutuse aruannet ei ole vaja, nõutakse järgmist lisateavet: 

 Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse 

 Püsivus ja reaktsioonivõime 

 Jäätmekäitlus 

See teave tuleb esitada IUCLID 5 toimiku jaotises 11 ning peab vastama ohutuskaardi teabele, 
kui ohutuskaarti on vaja (vt punkt 6.1.1). Registreerijal on soovitatav tehnilise toimiku selle 
jaotise täitmisel järgida ettevõttes kehtivat ohutuskaartide koostamise tava või juhendit. 

5.2.6 Läbivaatamine hindaja poolt 

Registreerija peab tehnilisse toimikusse märkima, mis osa järgmisest teabest on läbi vaadanud 
erialakogemusega hindaja, kelle ta on valinud: 

 tootmise ja kasutusalade teave; 

 aine klassifikatsioon ja märgistus; 

 VI–X lisas sätestatud nõutava teabe uuringute (uuringuaruannete) kokkuvõtted; 

 kemikaaliohutuse aruanne. 

Läbivaatamisteave tuleb esitada IUCLID 5 toimiku päises. 

5.2.7 Konfidentsiaalne teave 

IUCLID 5-s saab registreerija märkida konfidentsiaalseks jaotised, näitaja uuringuteabe kirjed 
ja muu teabe, mille konfidentsiaalsust saab taotleda REACH-määruse kohaselt (artikkel 119). 
Loetelu andmetest, mille konfidentsiaalsust saab taotleda, on juhendi peatükis 3.4. 
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Et ECHA-l saaks konfidentsiaalsustaotlust hinnata, peab registreerija vastaval väljal esitama 
põhjenduse. Väga soovitatav on kasutada ECHA põhjenduse malli (aadressil 
http://echa.europa.eu/) ja esitada see manusena, et põhjenduses oleks olemas kõik vajalik 
teave. 

NB! Konfidentsiaalsuse taotlemine on tasuline. 

5.3 Kemikaaliohutuse aruanne 

Ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 10 tonni aastas, peab registreerija 
esitama registreerimistoimiku osana ka kemikaaliohutuse aruande, nagu on kirjeldatud punktis 
3.2.1. 

Kemikaaliohutuse aruanne on iseseisev dokument, mis lisatakse registreerimistoimikule 
IUCLIDi jaotise 13 manusena ja mis sisaldab osaliselt teavet, mis peaks olema tehnilises 
toimikus juba esitatud. Kemikaaliohutuse aruande vormi (nagu on sätestatud REACH-määruse 
I lisas) kokkuvõte on tabelis 5. 

Tabel 5. Kemikaaliohutuse aruande vormi lühikokkuvõte 

A OSA 

1.  Kokkuvõte riskijuhtimismeetmetest 

2. Teatis riskijuhtimismeetmete rakendamise kohta 

3. Teatis riskijuhtimismeetmete edastamise kohta 

B OSA 

1. Aine ning selle füüsikaliste ja keemiliste omaduste identifitseerimine 

2. Tootmine ja kasutusalad 

3. Klassifitseerimine ja märgistamine 

4. Käitumine keskkonnas 

5. Ainest inimese tervisele tuleneva ohu hindamine 

6. Aine füüsikalistest ja keemilistest omadustest inimeste tervisele tuleneva ohu 
hindamine 

7. Keskkonnaohu hindamine 

8. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste hindamine 

9. Kokkupuute hindamine 

10. Riski kirjeldus 
 

Kemikaaliohutuse aruanne dokumenteerib registreerija korraldatud kemikaaliohutuse 
hindamise. 

Kemikaaliohutuse aruande eesmärk on tagada, et aine (eraldi, segus või tootes sisalduva) 
tootmise ja kasutamise riskid oleksid ohjatud. Tootja kemikaaliohutuse aruanne peab 
käsitlema aine tootmist ja kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid, importija oma üksnes 
kindlaksmääratud kasutusalasid. Kemikaaliohutuse aruandes tuleb käsitleda kõiki aine 
tootmisest (kui tegu on tootmisega) ja kindlaksmääratud kasutusaladest tuleneva olelustsükli 
etappe, sealhulgas, kui asjakohane, jäätmeetappi ja toodete kasutuskestust. 

http://echa.europa.eu/
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Kemikaaliohutuse hindamise etapid peaksid olema järgmised: 

 ohtude hindamine; 

 ainest inimtervisele tuleneva ohu hindamine; 

 füüsikalis-keemilise ohu hindamine; 

 keskkonnaohu hindamine; 

 PBT/vPvB13-hindamine. 

Kui aine vastab mõne artikli 14 lõikes 4 sätestatud ohuklassi või kategooria kriteeriumidele või 
on hinnatud püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT-aineks) või väga püsivaks ja 
väga bioakumuleeruvaks (vPvB-aineks), peab kemikaaliohutuse hindamine sisaldama ka 
järgmisi etappe: 

 kokkupuute hindamine; 

 kokkupuutestsenaariumi(de) koostamine, sh 

– kokkupuute ulatuse hindamine; 

 riski iseloomustamine. 

Allpool selgitatakse kemikaaliohutuse hindamise etappe, ehkki hindamine peaks olema tehtud 
juba varem, tehnilise toimiku ettevalmistamise ajal. 

Lisateave on teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis. 
Riskihindamise ja kemikaaliohutuse hindamise põhimõtteid kirjeldab kemikaaliohutuse 
hindamise lühijuhend. 

NB! Et registreerijaid kemikaaliohutuse hindamisel ja kemikaaliohutuse aruande koostamisel 
abistada, on ECHA välja töötanud tarkvara Chesar, mida tutvustatakse üksikasjalikult punktis 
5.3.2. 

5.3.1 Kemikaaliohutuse hindamise etapid 

5.3.1.1 Ohtude hindamine 

Hindamine algab füüsikalistest ja keemilistest omadustest tuleneva ohu ning tervise- ja 
keskkonnaohu hindamisest. Peale selle peab registreerija hindama, kas aine on püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).  

Nagu eespool mainitud, tuleb ohtude hindamisel kasutada kogu olemasolevat asjakohast 
teavet, mis tuleb esitada ka tehnilises toimikus. Registreerija peab eelkõige tuginema 
tehnilises toimikus asjakohaste näitajate suhtes võtmeuuringuks määratud uuringule. Nagu 
käesoleva juhendi punktis 5.2.4 kirjeldatud, võib registreerija peale võtmeuuringute kasutada 
toetava teabena või tõendite hindamiseks ka teistest uuringutest saadud andmeid. 

5.3.1.1.1 Terviseohu hindamine 

Terviseohu hindamise eesmärk on määrata aine klassifikatsioon ja märgistus ning suurim 
lubatav inimeste kokkupuutetase. Seda kokkupuutetaset nimetatakse tuletatud mittetoimivaks 
tasemeks (DNEL). DNEL on kokkupuutetase, millest allpool kahjulikke mõjusid ei ilmne. See 
tuletatakse asjakohaseid hindamistegureid kasutades toksilisuskatse tulemustest. Kuigi 
toksilisuskatse tulemused on esitatud tehnilises toimikus mitmes näitajate uuringu kirjes, 
peaks DNEL-väärtused ja nende arvutamise hindamistegurid esitama näitaja kokkuvõtte kirjes, 
nagu eespool punktis 5.2.4 selgitatud. DNEL-väärtuste arvutamise juhised on teabele 
esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatükis R.8. 
                                          
 
 
13 PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine; vPvB: väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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Nagu punktis 5.2.2 selgitatud, peab aine klassifitseerimine ja märgistamine toimuma näitajate 
uuringu kirjetes sisalduvate andmete alusel. 

Registreerija põhiülesanne on seega kõigepealt dokumenteerida asjakohaste näitajate 
terviseohtlikkuse hinnang IUCLID 5 näitaja kokkuvõtetes ning seejärel koostada sellest teabest 
lähtudes kemikaaliohutuse aruande 5. jaotis. 

NB! Määruse (EÜ) nr 1935/2004 kohaldamisalasse kuuluvate toiduga kokkupuutuvate 
materjalides kasutatavate ainete ning direktiivi 76/768/EMÜ kohaldamisalasse kuuluvate 
kosmeetikatoodetes kasutatavate ainete korral ei pea neid kasutusalasid terviseohtlikkuse 
hindamisel arvestama, sest neid on juba arvestatud nimetatud õigusaktides. 

5.3.1.1.2 Füüsikalis-keemilise ohu hindamine 

Füüsikalis-keemiliste ohu hindamise eesmärk on määrata aine klassifikatsioon ja märgistus 
ning võimalikku tervisemõju alusel hinnata vähemalt plahvatusohtlikkust, tuleohtlikkust ja 
oksüdeerimisvõimet. Füüsikalis-keemiliste omaduste hindamise juhised on teabele esitatavate 
nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatükis R.7. 

Nagu punktis 5.2.2 selgitatud, peab aine klassifitseerimine ja märgistamine toimuma näitajate 
uuringu kirjetes sisalduvate andmete alusel. 

Eri mõjude kokkuvõte ja vähemalt võimalik plahvatusohtlikkus, tuleohtlikkus ja 
oksüdeerimisvõime tuleks esitada kemikaaliohutuse aruande 6. jaotises, lähtudes näitaja 
uuringu kirjetes olevatest andmetest. 

5.3.1.1.3 Keskkonnaohu hindamine 

Keskkonnaohu hindamise eesmärk on aine klassifitseerimine ja märgistamine ning arvutusliku 
mittetoimiva sisalduse (PNEC) määramine. PNEC on väärtus, millest väiksema sisalduse korral 
ei või eeldada kahjulike keskkonnamõjude ilmnemist. PNEC-väärtuse arvutamise juhised on 
teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatükis R.9. 

Nagu punktis 5.2.2 selgitatud, peab aine klassifitseerimine ja märgistamine toimuma näitajate 
uuringu kirjetes sisalduvate andmete alusel. 

Kemikaaliohutuse aruande 7. jaotises tuleb esitada kokkuvõte eri mõjudest keskkonnaosadele 
(vesikeskkond, maismaa, atmosfäär ja heitveepuhastite mikroorganismid), võttes aluseks 
tehnilises toimikus vastavas IUCLID 5 näitaja uuringu kirjes oleva teabe. Pärast 
hindamistulemuse valmimist tuleb see koos arvutuslike PNEC-väärtustega esitada IUCLID 5 
vastavates näitaja kokkuvõtetes. 

Peale võimaliku keskkonnamõju teabe peab registreerija kemikaaliohutuse aruande 4. jaotises 
dokumenteerima ka aine käitumise keskkonnas (nt lagunemine, bioakumuleerumine). 

5.3.1.1.4 PBT- ja vPvB-omaduste hindamine 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
(vPvB) omaduste hindamise (PBT/vPvB-hindamise) eesmärk on määrata, kas aine vastab 
XIII lisa kriteeriumidele ja kui vastab, siis iseloomustada aine võimalikku heidet. PBT/vPvB-
hindamise juhised on teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi 
peatükis R.11. 

Aine PBT-omaduste asjakohane teave peaks juba olema kemikaaliohutuse aruandes, püsivuse 
ja bioakumuleeruvuse teave 4. jaotises ning toksilisuse teave 5. ja 7. jaotises. PBT/vPvB-
hindamisel peaks registreerija juhinduma nende jaotiste teabest. Lisateavet saab ka mujalt, 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/et/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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näiteks seireandmetest. PBT/vPvB-hindamise kokkuvõte tuleb esitada kemikaaliohutuse 
aruande 8. jaotises. Kui aine leitakse hindamise tulemusel olevat PBT- või vPvB-aine, tuleb 
iseloomustada heidet ja esitada ka see kemikaaliohutuse aruande 8. jaotises14. 

5.3.1.2 Kokkupuute hindamine 

Kui ohu hindamine näitab, et aine vastab mõne artikli 14 lõikes 4 sätestatud ohuklassi või 
kategooria kriteeriumidele või aine hinnatakse püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks 
(PBT-aineks) või väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks (vPvB-aineks) vastavalt XIII lisa 
kriteeriumidele, peab registreerija hindama kokkupuudet. 

Kokkupuute hindamisel leitakse kvantitatiivselt või kvalitatiivselt aine annus/kontsentratsioon, 
millega inimesed või keskkond kokku puutuvad või võivad kokku puutuda. Hindamisel tuleb 
arvestada aine tootmisest ja kindlaksmääratud kasutusaladest tulenevaid aine olelustsükli kõiki 
etappe. 

Kokkupuute hindamine toimub kahes järgus: 

1) kokkupuutestsenaariumi(de) koostamine; 

2) kokkupuute ulatuse hindamine. 

Kokkupuutestsenaarium on tingimuste kogum, mis kirjeldab aine tootmist või kasutamist selle 
olelustsükli vältel ning kuidas tootja või importija või allkasutaja ohjab või soovitab ohjata aine 
kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga. Kokkupuutestsenaarium peab sisaldama ka 
asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi, mis õigel rakendamisel tagavad, et 
aine kasutusalade riskid on ohjatud. 

Kokkupuutestsenaariumide aluseks on kemikaaliohutuse iteratiivne hindamine. 
Kokkupuutestsenaariumide koostamise ja kokkupuute hindamise lisateave on teabele 
esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi D jaotises ja peatükkides R.14–
R.18. 

Kokkupuute hindamise tulemused tuleb esitada kemikaaliohutuse aruande 9. jaotises. 

5.3.1.3 Riski iseloomustamine 

Riski iseloomustamine on kemikaaliohutuse hindamise viimane etapp, milles tuleb leida, kas 
aine tootmise/importimise ja kasutusalade riskid on ohjatud. Registreerija peab võrdlema 
tuletatud mittetoimivaid tasemeid (DNEL) ja arvutuslikke mittetoimivaid sisaldusi (PNEC) 
arvutuslike kontsentratsioonidega, millega puutuvad kokku vastavalt inimesed või keskkond. 
Kui tuvastatud toksikoloogilise või ökotoksikoloogilise ohu korral DNEL- ja PNEC-väärtused 
puuduvad, tuleb riske kirjeldada kvalitatiivselt või poolkvantitatiivselt. 

Riski iseloomustamisega kaasneb ka aine füüsikalis-keemilistest omadustest tuleneva juhtumi 
tõenäosuse ja raskusastme hindamine ning riski hindamise ebamäärasuse kvalitatiivne või 
kvantitatiivne hindamine/kirjeldamine. 

Riski kirjeldus tuleb koostada iga inimeste ja keskkonnaga kokkupuute stsenaariumi kohta 
ning tulemused ja arutelu esitada kemikaaliohutuse aruande 10. jaotises. Et eesmärk on 
tõestada, et riskid on adekvaatselt ohjatud, ei tohiks riski kirjeldus näidata riski olemasolu. 

Riski iseloomustamise juhised on teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hinnangu 
juhendi E jaotises. 

                                          
 
 
14 Alates versioonist IUCLID 5.4 sisaldab IUCLID 5 PBT-hindamise tulemuse jaotist. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/


 
Registreerimisjuhend

Versioon 2.0    mai 2012 77

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

5.3.2 Chesar 

Chesar on kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahend (Chemical safety assessment 
and reporting). ECHA töötas vahendi välja registreerijate abistamiseks kemikaaliohutuse 
hindamisel ja kemikaaliohutuse aruande koostamisel. Chesar sisaldab aine eri kasutusalade 
standardse riskihindamise liigendatud menetlust. Samuti aitab see liigendada kokkupuute 
hindamiseks ja riski iseloomustamiseks vajalikku teavet, lihtsustades sellega läbipaistva 
kemikaaliohutuse aruande koostamist. Vahendi saab tasuta alla laadida aadressilt 
http://chesar.echa.europa.eu/. 

Chesari kasutamiseks peab registreerijal olema piisavalt teavet aine omaduste, kasutusalade, 
vastavate koguste ning kasutustingimuste kohta. Nende sisendite põhjal arvutab vahend 
kokkupuutehinnangud, mida võrreldakse PNEL-väärtustega. Chesar arvutab töötajate 
kokkupuute hinnangud vahendiga ECETOC TRA worker (http://www.ecetoc.org/tra). Chesari 
keskkonnakokkupuute hinnangud põhinevad keskkonnas käitumise mudelil EUSES 2.1 
(http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/). Samuti toetab Chesar muude kokkupuute hindamise 
vahenditega saadud hinnanguid ja mõõtmisandmeid. 

Chesari andmevahetusfunktsiooniga saab taaskasutada registreerija tehtud või 
valdkonnaühingute koostatud varasemaid hinnanguid või nende osi. Nii saab tõhustada 
kemikaaliohutuse hindamist ning ettevõtetel ühtlustada kasutusalade ja ohutute 
kasutustingimuste kirjeldusi. 

Registreerijad saavad Chesari asemel kasutada ka muid REACH-nõuete täitmiseks piisavaid 
hindamisvahendeid. 

5.3.2.1 Chesari abil toimuv hindamine 

Chesaril on kuus suurt funktsioonirühma, mis on loetletud allpool ja mida nimetatakse 
lahtriteks. Kõik lahtrid on omavahel seotud ning nende abil saab koostada kemikaaliohutuse 
aruannet ja/või ohutuskaardile lisatavat kokkupuutestsenaariumi. 

1. lahter: aine haldamine 

Chesariga aine hindamist alustades on hindajal tavaliselt oht juba hinnatud (vt punkt 5.3.1.1). 
Seega peaks kogu aine olemuslike omaduste teave näitajate kokkuvõtetes ja IUCLIDis juba 
olemas olema. Hindaja impordib selle teabe 1. lahtri funktsioonide abil IUCLIDist Chesarisse. 
Selle teabe ja hindaja mõningate täiendavate otsuste põhjal saab määrata kokkupuute 
hindamise vajaliku ulatuse ja riski iseloomustamise liigi (kvalitatiivne või kvantitatiivne). 

2. lahter: kasutusalade teatamine 

Chesaris on olelustsüklipuu ehk skeem, kuhu saab hindaja märkida aine kasutusalade 
asjakohase teabe. Märkida saab nii inimtervise- kui ka keskkonnateabe, sealhulgas 
kasutusalade koguste jaotuse. Kui hindamine on valmis, saab 2. lahtris esitatud kasutusalad 
eksportida IUCLIDi 3. jaotisesse (vt punkt 5.2.3). 

3. lahter: hindamise haldamine 

3. lahtris hinnatakse kokkupuudet ja tuletatakse riski kirjeldus. 1. lahtrisse imporditud teabe 
alusel on Chesar juba pakkunud kokkupuutehindamise nõutava ulatuse ja riskiiseloomustuse 
liigi. Aine omadustest ja kasutusaladest olenevalt võib riski ohjamise tõendamiseks piisata 
üksnes kokkupuute hindamise tarkvararakendustest. Samas võib hindaja vajada ka muud 
meetodit (nt kokkupuute hindamine mõõteandmete alusel) või kombineerida eri meetodeid. 
Vajaduse korral saab Chesarit kasutada ka riski kvalitatiivseks hindamiseks. Hindaja peab 
esitama riski ohjamise kvalitatiivse kirjelduse, mis kinnitab, et kirjeldatavate 
käitlemistingimuste ja meetmete korral on kokkupuute tase ja/või tõenäosus piisavalt väike. 

 

http://chesar.echa.europa.eu/
http://www.ecetoc.org/tra
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
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4. lahter: kemikaaliohutuse aruande kokkupuutestsenaariumi koostamine 

4. lahter aitab koostada kokkupuutestsenaariume 2. lahtris esitatud kasutusalade ja 3. lahtris 
tehtud hindamise järgi. 4. lahtrist algab ka kemikaaliohutuse tervikaruande genereerimine, 
sealhulgas aruande nende peatükkide genereerimine (ptk 1–7), mis täidetakse otse IUCLIDist 
võetava teabega. 

5. lahter: ohutuskaardi kokkupuutestsenaariumide koostamine 

5. lahter aitab koostada tarneahelas edastatavaid (st ohutuskaardile lisatavaid) 
kokkupuutestsenaariume. Edastatavad kokkupuutestsenaariumid põhinevad kemikaaliohutuse 
aruande jaoks koostatud kokkupuutestsenaariumidel.  

6. lahter: haldusvahend 

6. lahter sisaldab kõiki Chesari kataloogifunktsioone. Kataloogis saab luua, salvestada, 
importida ja eksportida mitmesuguseid hindamiseks vajalikke objekte. Samuti saab 
kataloogifunktsioonide abil teiste Chesari kasutajatega andmeid vahetada ja jagada teiste 
ettevõtetega hinnanguid (tervikuna või osi). Üksikasjalik teave on Chesari kasutusjuhendites 
aadressil http://chesar.echa.europa.eu/. 

http://chesar.echa.europa.eu/
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6 REGISTREERIJATE MUUD KOHUSTUSED 

6.1 Registreerija teabeedastuskohustus 

Registreerimistoimiku koostamisel peab registreerija suhtlema oma allkasutajatega, sest ta 
vajab nende kasutusalade ja juba võetud riskijuhtimismeetmete teavet. 
Kokkupuutestsenaariumi täpsustamiseks saab allkasutajatega teavet vahetades kasutada 
esialgset kokkupuutestsenaariumi. 

6.1.1 Ohutuskaardi esitamine klientidele 

Aine või segu tarnimisel peab tarnija esitama REACH-määruse II lisa kohase ohutuskaardi 
kõigile allkasutajatele ja levitajatele, keda ta varustas 1. juunil 2007, kui (eraldi või segus 
sisalduv) aine kuulub ühte järgmistest kategooriatest: 

 aine on vastavalt CLP-määruse kriteeriumidele klassifitseeritud ohtlikuks või on segu, 
mille koostises aine esineb, vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ kriteeriumidele 
klassifitseeritud ohtlikuks; 

 aine on vastavalt REACH-määruse XIII lisale püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 
(PBT-aine) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB-aine); 

 aine on kandidaatainete loetelus15, kus on ained, mis võivad vajada autoriseerimist. 

Peale selle võib klient aine tarnijalt millal tahes nõuda ohutuskaarti mis tahes segude 
kohta, mis ei vasta ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele, kuid sisaldab: 

 mittegaasiliste segude korral vähemalt 1 massi-% (gaasiliste segude korral vähemalt 
0,2 mahu-%) inimtervist või keskkonda ohustavat ainet; või 

 mittegaasiliste segude korral vähemalt 0,1 massi-% XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele vastavat PBT- või vPvB-ainet või ainet, mis on lisatud autoriseerimist 
vajada võivate kandidaatainete loetellu; või 

 ainet, millele on Euroopa Liidus kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirnormid. 

Seepärast on väga soovitatav, et iga sellise segu tarnija koostaks segu kohta ohutuskaardi. 

Eraldi aine tarnimisel tuleb ohutuskaart koostada aine kohta. Aine segu koostises tarnimisel 
tuleb ohutuskaart koostada segu kohta. 

Ohutuskaarti ei ole vaja esitada, kui CLP-määruse kohaselt ohtlikud ained või direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt ohtlikud segud, mida pakutakse või müüakse üldsusele, on varustatud 
piisava teabega, mille alusel saavad kasutajad võtta asjakohaseid inimtervise, ohutuse ja 
keskkonnakaitsemeetmeid, v.a kui allkasutaja või levitaja nõuab ohutuskaarti. 

Nõuded ohutuskaartidele on sätestatud REACH-määruse II lisas. Ohutuskaardil loetletakse aine 
või segu tervise- ja keskkonnaohud ning aine või segu klassifikatsioon direktiivi 67/548/EMÜ ja 
määruse (EÜ) 1272/2010 või direktiivi 2008/45/EÜ klassifitseerimiseeskirjade alusel. 
Ohutuskaardil on ka asjakohased kokkupuute piirnormid. 

Eelkõige peab registreerija esitama klientidele ohutuskaardi lisana kindlaksmääratud 
kasutusalade lõplikud kokkupuutestsenaariumid, mis koostati kemikaaliohutuse hindamisel, 
sest need selgitavad riskide ohjamiseks vajalikke riskijuhtimismeetmeid. 

 
 
 
15 REACH-määruse artikli 59 järgi võidakse nimetada aine liikmesriigi või Euroopa Komisjoni palvel ECHA poolt 
koostatud ettepaneku alusel väga ohtlikuks aineks. ECHA lisab need ained nn kandidaatainete loetellu, mille ained 
võidakse lisada ECHA liikmesriikide komitee ühehäälsel kokkuleppel või, kui seda ei saavutata, komisjoni otsusel 
autoriseerimisloetellu (REACH-määruse XIV lisasse). 
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Tarnija kohustus on ohutuskaarti ajakohastada. 

NB! Alates CLP-määruse jõustumisest 20. jaanuaril 2009 kehtib ohutuskaardile märgitava 
ainete klassifikatsiooni üleminekuperiood: 

 alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. juunini 2015 peavad ainete ohutuskaardid sisaldama 
nii direktiivi 65/548/EMÜ kui ka CLP-määruse kohast klassifikatsiooni. 

1. juunil 2015 üleminekuperiood lõpeb ja seejärel peab ohutuskaart sisaldama üksnes CLP-
määruse kohast klassifikatsiooni ning direktiivile 67/548/EMÜ ei pea enam viitama. 

Ohutuskaardile märgitava segude klassifikatsiooni üleminekuperiood: 

 alates CLP-määruse jõustumisest 20. jaanuaril 2009 kuni 1. juunini 2015 võib 
ohutuskaardile peale direktiivi 1999/45/EÜ kohase segu klassifikatsiooni vabatahtlikult 
lisada ka CLP-määruse kohase klassifikatsiooni. Kui segu on nii klassifitseeritud kui ka 
märgistatud CLP-määruse kohaselt, tuleb see klassifikatsioon ohutuskaardil esitada 
koos segu ja selle koostisainete direktiivide 1999/45/EÜ ja 67/548/EMÜ kohase 
klassifikatsiooniga. 

1. juunil 2015 üleminekuperiood lõpeb ning seejärel peab ohutuskaart sisaldama üksnes CLP-
määruse kohast klassifikatsiooni. 

Lisateave on ohutuskaartide koostamise juhendis. 

Õiguslik alus: artikkel 31, II lisa 

6.1.2 Muu teabe esitamine klientidele 

Kui tarnitakse ainet või segu, mille korral ohutuskaari ei ole vaja (vt eelmine punkt), peab 
tarnija alates 1. juunist 2007 siiski andma kõigile allkasutajatele ja levitajatele, keda ta 
varustab, järgmist teavet: 

 kas aine kuulub autoriseerimisele16 ning antud autoriseeringu või autoriseerimisest 
keeldumise andmed; 

 kehtestatud piirangute17 andmed; 

 muu kättesaadav või asjakohane teave aine kohta, mida on vaja asjakohaste 
riskijuhtimismeetmete võtmiseks; 

 aine, mille kohta esitatakse eelmainitud punktide kohast teavet, registreerimisnumber 
(kui on olemas). 

See teave tuleb esitada hiljemalt eraldi või segus sisalduva ainet esimese pärast 1. juunit 2007 
toimuva tarne ajal. 

Õiguslik alus: artikkel 32 

6.2 Klassifikatsiooni ja märgistuse teatamine 

Kui aine peab registreerima, aga see on veel registreerimata, või kui aine kuulub CLP-määruse 
reguleerimisalasse ja vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele ning seda turustatakse 
kas ainena või segus eespool kirjeldatud kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 1999/45/EÜ 

                                          
 
 
16 Autoriseerimismenetluse lisateave on autoriseerimistaotluse juhendis. 
17 Piirangumenetluse lisateave on XV lisale vastava piirangutoimiku koostamise juhendis 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/
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sätestatud kontsentratsioonipiire, peab registreerija ECHA-le teatama aine klassifikatsiooni ja 
märgistuse teabe. 

Teave tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast aine turustamise algust või ühe kuu jooksul pärast 
1. detsembrit 2010 nende ainete korral, mida sel kuupäeval juba turustati. 

Enne 1. detsembrit 2010 registreeritud ainete korral esitatakse klassifikatsioon ja märgistus 
registreerimistoimikus ning seda eraldi teatada ei ole vaja. Aine CLP-määruse kohaselt 
klassifitseerimise ja märgistuse kohustus kehtib alates 1. detsembrist 2010. See tähendab, et 
kui registreerimistoimik esitati enne 1. detsembrit 2010, võib registreerimistoimik sisaldada 
üksnes direktiivi 67/548/EMÜ kohast klassifitseerimis- ja märgistusteavet. Sel juhul peab 
registreerija registreerimistoimiku esimesel võimalusel ajakohastama, lisades CLP-määruse 
kohase klassifikatsiooni ja märgistuse. Registreerimistoimiku ajakohastamise lisateave on 
7. peatükis. 

Klassifitseerimise ja märgistuse teate saab koostada mitmel viisil: 

 IUCLID 5: IUCLIDis saab koostada klassifitseerimis- ja märgistustoimiku nagu 
registreerimistoimiku. See on ainus võimalus, kui soovitakse taotleda aine IUPAC-
nimetuse konfidentsiaalsust. 

 Hulgiteade: hulgiteatega saab esitada samas failis teated mitme aine kohta, mis on 
määratletud EÜ või CAS-numbrite järgi. 

 Veebiteade: teabe saab sisestada REACH-ITi käsitsi. Seda võimalust saab kasutada siis, 
kui teatada on vaja vaid mõne aine andmed ja teataja ei ole IUCLID 5 kasutaja. 

Klassifikatsiooni- ja märgistusteade tuleb esitada elektrooniliselt ECHA veebilehe REACH-ITi 
portaali kaudu (https://reach-it.echa.europa.eu/). 

ECHA on koondanud kõik klassifikatsiooni ja märgistuse kohta esitatud andmed CLP-
määrusega ette nähtud klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, mis on avaldatud ECHA 
veebilehel (http://echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-
database). Enamik andmiku teabest, näiteks eelkõige ainete klassifikatsioon ja märgistus, on 
tasuta. Osale teabele on siiski juurdepääs üksnes sama aine andmed esitanud teatajatel ja 
registreerijatel. Kui eri registreerijad ja teatajad on sama aine kohta teatanud erineva 
klassifikatsiooni ja märgistuse, peavad nad tegema kõik võimaliku, et leppida kokku ühine 
klassifikatsioon, ning oma registreerimistoimikud/teated vajaduse korral ajakohastama. 

Lisateavet sisaldavad CLP-määruse juhend, CLP-kriteeriumide rakendamise juhend ning 
7. praktiline juhend: kuidas teatada ainest klassifitseerimis- ja märgistusandmikku. 

Õiguslik alus: CLP-määruse artiklid 40 ja 41 

https://reach-it.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides


82 
Registreerimisjuhend 
Versioon 2.0    mai 2012   

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

7 Millal ja kuidas ajakohastada registreerimistoimikut? 

Eesmärk:  Peatüki eesmärk on selgitada, millal ja kuidas registreerimistoimikut 
ajakohastada. Selgitatakse põhjusi, miks registreerija peab 
registreerimistoimikut ajakohastama omal algatusel ning millal võivad 
ametiasutused toimiku ajakohastamist nõuda. Samuti kirjeldatakse 
ajakohastamiskohustusi ainete korral, mida loetakse registreerituks. Kui on vaja 
registreerimistoimikut ajakohastada, on soovitatav lugeda ka käesoleva juhendi 
II osa, kus on üksikasjalikud praktilised juhised. 

Ülesehitus:  Peatüki ülesehitus on järgmine (täiendatakse hiljem): 

 

MILLAL JA KUIDAS AJAKOHASTADA 
REGISTREERIMISTOIMIKUT?

AJAKOHASTAMINE 
REGISTREERITUKS LOETUD 

AINETE KORRAL
Peatükk 7.4

TEABE AJAKOHASTAMISE 
KOHUSTUS
Peatükk 7.1

AJAKOHASTAMINE 
REGISTREERIJA 

ALGATUSEL
Peatükk 7.2

AJAKOHASTAMINE 
AMETIASUTUSE OTSUSE 

TÕTTU
Peatükk 7.3

 

7.1 Teabe ajakohastamise kohustus 

Registreerimistoimikus ECHA-le esitatud teave peab olema ajakohane. Registreerimisteabe 
vajaduse korral ajakohastamine on registreerija kohustus. Kui ajakohastada on vaja ühiselt 
esitatud teavet, peab registreerimisteabe ajakohastama liikmesregistreerijate nimel 
juhtregistreerija. 

Registreerimisteabe ajakohastamiseks peab registreerija ajakohastama oma IUCLID 5 toimiku 
ning esitama selle REACH-ITi kaudu ECHA-le. Kui ajakohastatakse üksnes haldusandmeid (nt 
registreerija isikut või ühise esitamise registreerijate rühma koosseisu), esitatakse 
ajakohastatud teave otse REACH-ITis. Sel juhul ei ole IUCLID 5 toimikut ajakohastada vaja. 

Registreerija peab registreerimisteabe ajakohastama peamiselt kahel juhul: 

 Ajakohastamine registreerija enda algatusel 

Registreerijad on kohustatud tarbetult viivitatama ECHA-le teatama registreerimise 
suhtes asjakohase uue teabe (näiteks uue kogusevahemiku) (artikli 22 lõige 1). 

 Ajakohastamine ECHA või komisjoni otsuse tõttu 
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Registreerija peab registreerimisteabe ajakohastama, kui ECHA või komisjon on teinud 
otsuse hindamismenetluses18 või, kui asjakohane, kui on tehtud otsus autoriseerimis- 
või piiramismenetluses. Registreerimisteave tuleb sel juhul ajakohastada ECHA või 
komisjoni otsuses sätestatud tähtaja jooksul (artikli 22 lõige 2). 

Ainete korral, mis loetakse registreerituks, sest nendest on direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
teatatud, peavad registreerijad registreerimistoimikut ajakohastama kõigil eespool nimetatud 
juhtudel, sealhulgas vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ alusel tehtud otsustele, mida nüüd 
käsitatakse ECHA otsustena (artikkel 135). Ajakohastamisel ei pea siiski järgima kõiki 
kogusevahemikule vastavaid REACH-määruses sätestatud nõutavaid teabeelemente, v.a kui 
registreerija toodetav/imporditav teatatud aine kogus jõuab järgmisse kogusevahemikku.  

Registreerimistoimikut ei ole vaja ajakohastada taimekaitsevahendites ja biotsiidides 
sisalduvate ainete korral (artikli 16 lõige 2). 

Järgmises punktis selgitatakse üksikasjalikult olukordi, mille tõttu võib olla registreerijal vaja 
ajakohastada registreerimistoimikut. 

NB! Ajakohastamise eest tuleb teatud juhtudel maksta tasu vastavalt komisjoni määrusele 
(EÜ) nr 340/2008 (tasude määrus) (vt peatükk 9.2). 

Õiguslik alus: artikkel 22, artikli 20 lõige 2, artikli 20 lõige 6, artikli 16 lõige 2, artikkel 135 

7.2 Nõutav ajakohastamine registreerija algatusel 

Registreerija on kohustatud ajakohastama registreerimisteabe ilma tarbetu viivituseta ja omal 
algatusel. Ajakohastada tuleb juhtudel, kui on vaja teatada järgmisest (artikli 22 lõige 1): 

a) mis tahes muudatustest tema staatuses (tootja, importija või toodete valmistaja [tootja]) 
või teda identifitseerivates andmetes (nimi, aadress) 

Registreerija peab ECHA-le teatama kõik oma isiku ja kontaktandmete muutused. Vajalikke 
muudatusi saab teha otse REACH-ITis ilma ajakohastatud registreerimistoimikut esitamata. 

Kui andmete muutumisega kaasneb ettevõtte juriidilise staatuse muutumine, võidakse nõuda 
täiendavat tasu, näiteks juhul, kui ettevõtted ühinevad, võetakse üle või jagunevad või kui 
ettevõte müüb registreerimisega seotud vara, samuti kui Euroopa Liidu väline tootja määrab 
endise ainuesindaja asemele uue. 

Üldreeglina saab registreeringu juriidilise isiku muutumisel ühelt juriidiliselt isikult teisele üle 
kanda. NB! Registreering ei saa olla korraga mitme juriidilise isiku nimel. 

Kui ühinenud või ülevõetud ettevõtted on varem igaüks registreerinud sama aine, tuleb jälgida 
toodetud või imporditud aine ühinemise või ülevõtmise järgset üldkogust. Kui kogus ulatub 
järgmisse kogusevahemikku, tuleb registreerimistoimikut vastavalt ajakohastada. 

Üksikasjalik teave juriidiliste isikute muutumisest teatamise kohta sisaldab 8. praktiline juhend 
„Kuidas teatada juriidilise isiku muutumisest”. Samuti tuleb ECHA-le teatada mis tahes 
muudatused registreerija rollis seoses registreeritud ainega (nt kui tootja muutub importijaks), 
esitades ajakohastatud registreerimistoimiku. 

b) mis tahes muutustest aine koostises 

Kui aine koostis muutub, näiteks protsessi muutmise tõttu, tuleb sellest ECHA-le teatada, 
esitades ajakohastatud registreerimistoimiku. Registreerija peab hindama, kas muutunud 

                                          
 
 
18 Hindamismenetluse lisateave on toimiku ja aine hindamise juhendis. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/practical-guides
http://echa.europa.eu/et/web/guest/practical-guides
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koostis muudab ka aine olemuslikke omadusi. Lisateave selle kohta, millal tuleb näiteks 
puhtusastme muutumisel toimikut ajakohastada, on ainete identifitseerimise juhendis. 

c) muutustest tema poolt toodetud või imporditud aastastes või üldkogustes või tema 
valmistatud või imporditud toodetes sisalduvate ainete kogustes, kui selle tulemusena kuulub 
aine teise koguste vahemikku, sealhulgas tootmise või impordi lõpetamisest 

Kui registreeritud aine kogus jõuab järgmisesse kogusevahemikku (10, 100 või 1000 t/a), 
muutuvad registreerimistoimikus nõutavad teabeelemendid. Enne ajakohastatud 
registreerimistoimiku esitamist peab registreerija ECHA-le teatama, mis lisateavet ta vajab uue 
kogusvahemiku jaoks nõutavate teabeelementide esitamiseks (artikli 12 lõige 2). Selleks tuleb 
ECHA-le esitada päringutoimik (vt peatükk 4.4). ECHA teatab teeb seejärel registreerijale 
varasemate registreerijate (ja potentsiaalsete registreerijate) nimed ja aadressid ning 
asjakohased uuringukokkuvõtted, mille nad on juba esitanud, et jagada olemasolevat teavet ja 
vältida tarbetuid loomkatseid selgroogsetega. 

Kui registreerija on lõpetanud aine või toote tootmise või importimise, tuleb sellest teatada 
ECHA-le, mille tulemusena kantakse vajaduse korral tema registreerimisandmetesse 
registreeritud koguseks null (artikli 50 lõige 2). Registreerija peab asjakohast teavet säilitama 
10 aasta jooksul pärast aine viimast tootmist või importimist ning selle nõudmise korral 
esitama (artikli 36 lõige 1). Kui registreerija taasalustab aine või toote tootmist või 
importimist, peab ta sellest ECHA-le teatama. 

d) uutest kindlaks määratud kasutusaladest ja sellistest uutest kasutusaladest, mida ei 
soovitata […], mille jaoks ainet toodetakse või imporditakse 

Kui allkasutajad teatavad registreerijale aine uuest kasutusalast, mida ei ole 
registreerimistoimikus, on kaks võimalust: 

 Kui registreerija on aine registreerinud kogusevahemikus vähemalt 10 t/a ja peab 
seetõttu koostama kemikaaliohutuse aruande, peab ta hindama uue kasutusala 
kemikaaliohutust ja lisama selle kasutusala kemikaaliohutuse aruandesse, kui 
kemikaaliohutuse hindamise tulemused näitavad, et kasutusala oht inimtervisele ja 
keskkonnale on ohjatud. Seejärel esitab ta, kui asjakohane, allkasutajale parandatud 
ohutuskaardi, kus on nii uus kasutusala kui ka kokkupuutestsenaariumid, mis 
kirjeldavad aine ohutu kasutamise tingimusi. Kui registreerija pärast kemikaaliohutuse 
hindamist ei saa uut kasutusala tervise- või keskkonnakaitse põhjustel toimikusse 
lisada, põhjendab ta ECHA-le ja allkasutaja(te)le viivituseta kirjalikult oma otsust. 
Registreerija ei tohi tarnida ainet allkasutajale ohutuskaarti ebasoovitatavate 
kasutusaladega uuendamata. 

 Kui aine on registreeritud kogusevahemikus alla 10 tonni aastas, ei pea registreerija 
kemikaaliohutust hindama. Ta võib ise otsustada, kas lisada uued kasutusalad 
ohutuskaardile või mitte. 

Mõlemal juhul peab registreerija uue kindlaksmääratud kasutusala või mittesoovitatava uue 
kasutusala lisamiseks registreerimistoimiku ajakohastama. 

NB! Registreerija võib otsustada uut kasutusala mitte hinnata (nt kui ta leiab, et uue 
kasutusala hindamine on tarbetu või ebaökonoomne), kuid sellisel juhul peab ta lõpetama 
selleks kasutusalaks aine tarnimise, v.a kui ta märgib kasutusala ebasoovitatavaks. 

Võib ka juhtuda, et registreerijal endal tekib uus omakasutusala või ta pakub välja uue 
kasutusala, mis huvitab või võib huvitada ka allkasutajaid. 

e) uutest andmetest ainega seotud riskide kohta inimeste tervisele ja/või keskkonnale, mille 
kohta registreerija võib põhjendatult eeldada, et nendest tuleb olla teadlik ning mis 
põhjustavad muudatuste tegemist ohutuskaardil või kemikaaliohutuse aruandes 
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Kui registreerijani jõuab teave, näiteks keskkonnaseire andmed või epidemioloogiauuringute 
tulemused, millest võib järeldada, et tema toodetav või imporditav aine tekitab muid või 
teistsuguseid ohte inimtervisele või keskkonnale, peab ta selle teabega arvestama ja hindama 
tarneahelas kehtestatud või soovitatud riskijuhtimismeetmete sobivust. 

Uus teave, mille tõttu on vaja kemikaaliohutuse aruannet või ohutuskaarti muuta, võib 
pärineda ka rahvusvahelistest dokumentidest, näiteks IPCS-ülevaatest või OECD toimikust või 
mis tahes publikatsioonist, mis käsitleb aine eraldumist, kokkupuudet või ohtlikkust. 

 Isegi kui algne registreerimine on täiesti valmis, on vaja kemikaaliohutuse 
hinnangut/aruannet ja ohutuskaarti pidevalt ajakohastada, kui aine riskide kohta ilmneb 
kemikaaliohutuse hinnangu tulemusi mõjutavat uut teavet. 

f) mis tahes muutustest aine klassifikatsioonis või märgistuses 

Kui vastavalt CLP-määruse artiklile 37 on võetud vastu ühtlustatud klassifikatsiooni ja 
märgistuse otsus, tuleb registreerimistoimikut sellele vastavalt ajakohastada. 

Igal registreerijal on ka kohustus registreerimistoimikut uuendada, kui ilmneb mis tahes muid 
uusi, klassifitseerimise seisukohalt olulisi andmeid. 

g) kemikaaliohutuse aruande või VI lisa punkti 5 [ohutu kasutamise juhised] ajakohastamisest 
või muutmisest 

Peale eelmistes punktides nimetatud põhjuste võib olla vaja kemikaaliohutuse 
hinnangut/aruannet ajakohastada ka järgmistel põhjustel: 

 innovatsioon tarneahelas 

 uued tooted ja kasutusviisid 

 allkasutaja uued seadmed ja protsessid (kasutustingimused) 

Kemikaaliohutuse hinnangu/aruande ajakohastamise võib tingida ka toodangu ja/või impordi 
mahu suurenemine. 

h) registreerija poolt kindlaks määratud vajadusest viia läbi IX või X lisas loetletud katseid, 
mille korral töötatakse välja ettepanek katsete läbiviimiseks 

Teatud juhtudel, kui REACH-määrus ei nõua kõrgema taseme katsete korraldamist, näiteks 
väiksema kogusevahemiku korral, saab registreerija neid katseid siiski kasutada, et ohjata 
aine tootmise ja kasutusalade riske. 

Kui registreerija peab vajalikuks IX või X lisas loetletud kõrgema taseme katset, peab ta 
esitama ECHA-le ajakohastatud registreerimistoimiku, mis sisaldab selle katsega seotud 
katsetamisettepanekut. 

i) mis tahes muutustest registreerimisandmetele juurdepääsu lubamises 

Kõik ühise esitamise juhtregistreerija või liikmete konfidentsiaalsustaotluste muudatused 
eeldavad registreerimistoimiku ajakohastamist ja taasesitamist ECHA-le. 

7.3 Ajakohastamine ECHA või komisjoni otsuse tõttu 

Registreerijal võib olla vaja registreerimistoimikut ajakohastada, kui ECHA või komisjon on 
teinud hindamismenetluses otsuse või kui on tehtud otsus autoriseerimis- või 
piiramismenetluses. Seda tuleb teha ECHA või komisjoni otsuses sätestatud tähtaja jooksul. 

a) Hindamismenetlus 

Hindamismenetlusi on kaht liiki: aine hindamine ja toimiku hindamine. Viimane jaguneb 
omakorda katsetamisettepanekute hindamiseks ja registreerimistoimiku vastavuskontrolliks. 



86 
Registreerimisjuhend 
Versioon 2.0    mai 2012   

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

Allpool analüüsitakse eraldi hindamismenetluses tehtavaid otsuseid, millest võivad oleneda 
registreerija ajakohastamiskohustused. 

Katsetamisettepanekute hindamisel peab ECHA teatud tähtaja jooksul läbi vaatama kõik 
registreerimisel esitatud katsetamisettepanekud IX ja X lisas loetletud katsete kohta. 
Katsetamisettepanekute läbivaatamine ECHAs võib tingida vajaduse ajakohastada 
registreerimistoimikut, juhul kui ECHA või komisjon otsustab, et on vaja teha üks või mitu 
katset (üksikasjalik teave on hindamisjuhendis). 

Kõigi katsetamisettepaneku kohta tehtud ECHA otsuse alusel toimuvate katsete kohta tuleb 
registreerimistoimiku ajakohastamise abil esitada uuringukokkuvõte või uuringuaruande 
kokkuvõte (kui seda nõuab I lisa). Uue katse tulemustest sõltuvalt võib registreerijal tekkida 
kohustus ajakohastada ka aine ohuprofiil ja/või kemikaaliohutuse aruanne koos 
kokkupuutestsenaariumidega. 

Vastavuse kontrollimisel võib ECHA kontrollida mis tahes registreerimistoimikut, kas 
registreerija on kõik kohustused täitnud ja registreerimistoimik on REACH-määruse sätetega 
kooskõlas (vastavuse kontrollimise üksikasjalik teave on hindamisjuhendis). 

Vastavuskontrolli tulemusel võib ECHA või komisjon nõuda registreerijalt määratud tähtaja 
jooksul täiendava teabe esitamist, et registreerimistoimik oleks kooskõlas asjakohase nõutava 
teabega. Seepeale peab registreerija registreerimistoimikut (sealhulgas kemikaaliohutuse 
aruannet) nõutud lisateabega ajakohastama. 

Aine hindamise eesmärk on selgitada, kas konkreetne aine on inimtervisele või keskkonnale 
ohtlik. 

Aine hindamine annab ametiasutustele võimaluse nõuda tööstuselt täiendava teabe hankimist 
ja esitamist, kui on põhjust oletada, et aine võib olla inimtervisele või keskkonnale ohtlik. Kui 
liikmesriigi pädev asutus leiab, et oletuse selgitamiseks on vaja lisateavet, peab ta koostama 
lisateabe nõudmist põhjendava otsuse kavandi. 

Kui ECHA või komisjon on teinud otsuse hindamismenetluses, peab registreerija esitama 
nõutud teabe ettenähtud tähtajaks ECHA-le ajakohastatud registreerimistoimiku vormis.  

b) Autoriseerimine ja piiramine 

Kui aine kasutamine autoriseeritakse komisjoni otsusega, peavad autoriseerimise tingimused 
kajastuma registreerimistoimikus. Kui registreerimistoimikus ei ole neid tingimusi juba 
arvestatud, tuleb toimikut ajakohastada. 

Piiratava aine korral peab registreerimistoimik kajastama asjakohaseid kasutusalasid, mille 
kohta piirangud ei kehti, või kasutustingimusi, mille kohta kehtivad piirangud. 

7.4 Registreerimistoimiku ajakohastamine REACH-registreerituks 
loetavate ainete korral 

a) Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatatud ained 

Eristada tuleb teatamistoimikute ajakohastamist kogusevahemiku muutumise tõttu ning 
teatamistoimikute muudel põhjustel ajakohastamist. 

Kogusevahemiku ajakohastamine 

REACH-määruse järgi loetakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatatud ained (varem teatatud 
ained) teate esitanud tootja või importija poolt registreerituks. Nende registreerituks loetavate 
ainete REACH-registreerimise toimikut tuleb aga siiski esimesel võimalusel ajakohastada, kui 
toodetav/imporditav kogus jõuab järgmise künniskoguseni, st 10, 100 või 1000 tonnini aastas. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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Ajakohastada on vaja ka direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatatud alla 1 t kogusevahemiku 
ainete korral, kui nende kogus ületab 1 tonni. Ajakohastamine peab lisaks REACH-määruse 
järgmise kogusevahemiku korral nõutavale teabele sisaldama ka väiksemate kogusevahemike 
teavet, mis oli seni esitamata. 

Selgroogsetega toimuvate tarbetute loomkatsete vältimiseks peab registreerija aga kõigepealt 
ECHA-le teatama, mis lisateavet ta uue kogusevahemiku korral nõutava teabele esitamiseks 
vajab, esitades selleks esimesel võimalusel päringutoimiku (vt peatükk 4.4) (artikli 12 lõige 2). 
Pärast nimetatud teabe saamist teatab ECHA registreerijale varasemate registreerijate (ja 
potentsiaalsete registreerijate) nimed ja aadressid ning asjakohased uuringukokkuvõtted, mille 
nad on juba esitanud, et jagada olemasolevat teavet ja vältida tarbetuid loomkatseid 
selgroogsetega. Kogusevahemikuga seotud ajakohastamisel peavad teatatud ainete 
registreerijad täitma ka kõiki muid REACH-nõudeid ja -sätteid – näiteks 
ajakohastamisdokumente esitades tuleb koostada ka kemikaaliohutuse aruanne ja 
kokkupuutestsenaarium, et lisada see ohutuskaardile, kui asjakohane. 

Ajakohastamine muul põhjusel peale kogusevahemiku 

Peale järgmise künniskoguseni jõudmisel nõutava ajakohastamise tuleb vajaduse korral 
ajakohastada ka peatükkides 7.2 ja 7.3 kirjeldatud juhtudel, näiteks ajakohastamine tulenevalt 
direktiivi 67/548/EMÜ kohasest otsusest, mis loetakse nüüd REACH-määruse järgi ECHA 
otsuseks (artikkel 135). 

Sellise ajakohastamise korral ei pea esitama kogu REACH-teavet, sest REACH-määrus nõuab 
selle esitamist üksnes järgmise künniskoguseni jõudmise korral. Seepärast võib teatatud ainet 
ajakohastades, kui kogusevahemik ei muutu, märkida, et tegu on erandiga, kus REACH-
määruse lisaandmeid ei ole vaja. 

Sellistel juhtudel ei ole teataja tavaliselt kohustatud esitama kemikaaliohutuse aruannet ega 
kokkupuutestsenaariumi ja laiendatud ohutuskaarte kasutusalade kohta ning algses teates 
esitatud teavet, sest riske on hinnatud ja vajalikud meetmed võetud asjaomase liikmesriigi 
pädeva asutuse riskianalüüsi alusel. 

Registreerija peab kemikaaliohutuse aruande esitama üksnes järgmistel juhtudel: 

 kemikaaliohutuse aruanne tuleb esitada üksnes uute kasutusalade kohta, ehkki 
soovitatav on esitada kemikaaliohutuse aruanne kõigi kasutusalade kohta; 

 kemikaaliohutuse aruanne tuleb esitada juhul, kui on ilmnenud uusi andmeid aine 
riskide kohta inimtervisele ja/või keskkonnale, mille tõttu on vaja ohutuskaarti muuta; 

 kemikaaliohutuse aruanne tuleb esitada aine klassifikatsiooni ja märgistuse muutumise 
korral, kui sellega kaasnev ohutuskaardi muutmine toob kaasa rangema 
klassifikatsiooni. 

Sellele vaatamata on teatajal väga soovitatav esitada REACH-määruses sätestatud 
kemikaaliohutuse aruanne, et i) kinnitada reguleeriva asutuse välja töötatud 
kokkupuutestsenaariumide jätkuvat asjakohasust ning ii) kirjeldada võimalikult kiiresti 
riskijuhtimismeetmeid (ning seonduvad soovitused allkasutajatele). 

Kui REACH-määrus nõuab, peab teataja esitama uuringuaruannete kokkuvõtte iga uue uuringu 
kohta, näiteks direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt tehtud otsuste tõttu taotletud uuringud. 
Andmete kohta, mis esitati algses teates ja mida liikmesriigi pädev asutus on juba hinnanud, ei 
ole uuringuaruannete kokkuvõtteid koostada vaja, kui neid ei ole vaja kemikaaliohutuse 
aruande koostamiseks. 

b) Biotsiidides ja taimekaitsevahendites sisalduvad ained 
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Biotsiididirektiivile ja taimekaitsevahendite direktiivi järgi (vt punktid 2.2.4.1 ja 2.2.4.2) 
registreeritud aineteks loetavate ainete kasutamisel ajakohastamisnõuded ei kehti (artikli 16 
lõige 2). 
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8 Apellatsioonimenetlus 

Kui (potentsiaalne) registreerija ei nõustu ECHA otsusega, võib ta esitada kaebuse ECHA 
apellatsiooninõukogule. 

ECHA otsuseid saab edasi kaevata järgmistel juhtudel: 

1) PPORD-erandid 

a. – ECHA otsus kehtestada erandile täiendavaid tingimusi, et tagada aine ohjatud 
käitlemine ja kõrvaldamine ning üldsusele kättesaadavaks tegemisest hoidumine 
(artikli 9 lõige 4) 

b. – ECHA otsus erandit pikendada (artikli 9 lõige 7) 

2) Terviklikkuse kontroll – ECHA otsus registreerimistoimiku tagasilükkamise kohta, kui 
registreerija ei täiendanud registreerimistoimikut ECHA määratud tähtaja jooksul 
(artikli 20 lõige 2) (vt peatükk 10.4) 

3) Andmete jagamine  

a. – ECHA otsus lubada mittefaasiaine potentsiaalsele registreerijal viidata 
registreerimistoimikus varasema registreerija esitatud teabele (artikli 27 lõige 6) 

b. – ECHA otsus faasiainete andmete jagamise menetluse kohta (artikli 30 lõige 3) 

4) Hindamine – ECHA otsus nõuda hindamismenetluses lisateabe esitamist (artikli 51 
lõiked 3 ja 6, artikli 52 lõige 2) 

Kaebus peatab menetluse. Kõiki kaebusi tuleb põhjendada.  

Iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada kaebuse temale adresseeritud otsuse peale või 
sellise otsuse peale, mis vormiliselt teisele isikule adresseeritud otsusena kehtib otseselt ja 
isiklikult siiski ka talle. 

Mõlemal juhul tuleb kaebus esitada ECHA-le kirjalikult kolme kuu jooksul alates otsuse 
asjaomasele isikule teatamisest või päevast, mil ta sai otsusest teada, kui talle seda ei 
teatatud. Apellatsioonitasude teave on ECHA tasude määruses (komisjoni 16. aprilli 2008. 
aasta määrus (EÜ) nr 340/2008). 

Kui ECHA tegevdirektor leiab pärast apellatsiooninõukogu esimehega konsulteerimist, et 
edasikaebus on vastuvõetav ja piisavalt põhjendatud, võib ta otsust parandada 30 päeva 
jooksul alates kaebuse esitamisest. Muudel juhtudel kontrollib apellatsiooninõukogu esimees 
30 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest, kas kaebus on vastuvõetav. Kui on, saadab ta 
kaebuse edasi apellatsiooninõukogule põhjenduste läbivaatamiseks. Apellatsiooninõukogu võib 
kasutada ECHA pädevusse kuuluvaid mis tahes volitusi või anda juhtumi edasiseks 
lahendamiseks üle ECHA pädevale organile. 

Kui asjaomane isik tulemusega ei nõustu, võib apellatsiooninõukogu otsuse vaidlustada 
Üldkohtus või Euroopa Kohtus. 

Üldkohtus või Euroopa Kohtus võib vaidlustada ka neid ECHA otsuseid, mille kohta 
apellatsiooninõukogule kaebust esitada ei saa. 

Õiguslik alus: artikkel 90, artikkel 91, artikkel 92, artikkel 93 ja artikkel 94 
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9 Tasud 

REACH-tasude maksmise üldpõhimõtteid kirjeldab REACH-määruse IX jaotis. ECHA arvete 
maksetingimused on sätestatud tasude määrusega (komisjoni 16. aprilli 2008 määrus (EÜ) 
nr 340/2008) ette nähtud . Maksete suurus ja tähtajad sõltuvad registreerimisdokumentide 
liigist. 

Õiguslik alus: artikkel 74 

9.1 Tasud ja nende arvutamine 

Registreerija peab maksma registreerimistasu, mille arvelt kaetakse ECHA ja liikmesriikide 
pädevate asutuste kulud. Et ECHA saaks koostada arve, peab registreerija esitama 
arveldamiseks vajalikud andmed elektrooniliselt kas enne esmast registreerimist või 
esmaregistreerimise menetluse ajal. 

Tasu arvutamise süsteem on järgmine. 

Kui registreerija on esitanud registreerimistoimiku ja see on menetlusse võetud (vt peatükk 
10.1), arvutab REACH-IT automaatselt esitatud toimiku jaoks kehtiva tasu. 

Tasu arvutamisel arvestatakse järgmist: 

 eri kogusevahemike kindla suurusega tasud 

 väike- ja kesksuurte ettevõtete (VKE) soodustus, kui asjakohane; selleks peab 
registreerija deklareerima oma staatuse REACH-ITis 

 ühise esitamise soodustus, kui asjakohane 

 konfidentsiaalsusmärkega andmed (teabe avaldamine ja konfidentsiaalsed andmed: vt 
peatükk 3.4) 

Kui registreerimistoimiku esitab ainuesindaja, ei sõltu tasu suurus ainuesindaja suurusest, vaid 
Euroopa Liidu välise tootja suurusest, mis tuleb märkida REACH-ITi vastavale väljale. 

Menetlusse võetud registreerimistoimiku(te) kohta väljastab ECHA arve niipea kui võimalik, 
tavaliselt järgmise tööpäeva jooksul. Arve saamisel peab registreerija maksma arvel näidatud 
tasu. 

ECHA kontrollib, kas ettevõtted, kes väitsid end olevat VKEd ning maksid seetõttu soodustasu, 
on ka tegelikult VKEd. Kui kontrollimisel selgub, et registreerija ei olnud VKE ja tal seepärast 
puudus soodustasu õigus, peab ta maksma soodustasu ja registreerimise täistasu vahe ning 
lisaks halduslõivu. 

VKE määratlemise kriteeriumid on kehtestatud komisjoni soovitusega 2003/361/EÜ. VKEde 
staatuse üksikasjalik teave on ECHA veebilehel 
(http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes). 

9.2 Registreerimistoimiku ajakohastamise tasu 

Toimiku ajakohastamisel tuleb maksta teatud osa tasust. Nagu esmasel registreerimiselgi, 
peab registreerija esitama ajakohastatud toimiku REACH-ITi kaudu. Süsteem arvutab 
ajakohastamistasu automaatselt ja saadab registreerijale arve. 

Praktikas tuleb ajakohastamise eest tasu maksta vaid siis, kui suurendatakse 
kogusevahemikku või konfidentsiaalsusmärkega andmete arvu. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
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10 ECHA kohustused 

Eesmärk:  Peatüki eemärk on läbipaistvuse tagamiseks selgitada ECHA ülesandeid pärast 
registreerimistoimiku esitamist. Peatükis selgitatakse, mida käsitleb esialgne 
kontroll, kuidas määratakse esitamisnumber ja -kuupäev, mis on terviklikkuse 
kontroll, mis on registreerimisnumber ning kuidas ja millal teatatakse 
registreerimine asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele. 

Ülesehitus: Peatüki ülesehitus on järgmine: 

ECHA ÜLESANDED

ESIALGNE KONTROLL
Peatükk 10.1

MENETLUS REGISTREERINGU 
AJAKOHASTAMISEL

Peatükk 10.7 

ESITAMISNUMBRI MÄÄRAMINE
Peatükk 10.2

TERVIKLIKKUSE KONTROLL JA 
ARVELDAMINE

Peatükk 10.3

REGISTREERIMISTOIMIKU 
TAGASILÜKKAMINE

Peatükk 10.4

REGISTREERIMISNUMBRI 
MÄÄRAMINE
Peatükk 10.5

LIIKMESRIIGI PÄDEVALE 
ASUTUSELE TEATAMINE

Peatükk 10.6
 

10.1 Esialgne kontroll 

Kõik ECHA-le esitatud toimikud läbivad mitu esialgset tehnilist ja halduskontrolli, et tagada 
nende korrektne menetlemine ning vajalike regulatiivmenetluste edukas läbiviimine. Allpool 
kirjeldatakse esialgseid kontrolle nende toimumise järjekorras. 

10.1.1 Viirusekontroll 

Esitatud toimik läbib teadaolevate viiruste kontrolli. Järgmisse etappi pääsevad üksnes 
viirusevabad toimikud. 

10.1.2 Failivormingu kontroll 

Failivormingu kontrollimisel uuritakse, kas toimiku failivorming on õige (.i5z) ja vastab IUCLID 
5-s kasutatavale XML-skeemile. 
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10.1.3 Sisestruktuuri kontroll 

See kontroll tagab, et esitatud toimikufail ei sisaldaks manuseid, mille vormingut REACH-IT ei 
toeta või ei tuvasta. 

10.1.4 Eeskirjadele vastavuse kontroll 

Eeskirjad on kogum eeltingimusi, mis peavad olema täidetud, et ECHA saaks toimiku 
menetlusse võtmiseks heaks kiita. Eeskirjadele vastavust kontrollitakse REACH-ITi abil. 

Toimiku saab menetlusse võtta üksnes siis, kui kõik asjakohased eeskirjad on täidetud. 
Seejärel saab jätkata järgmiste esitamisetappidega (tehnilise terviklikkuse kontroll ja 
arveldamine). Kui esitatav toimik ei läbi eeskirjade vastavuse kontrolli, ei saa toimikut 
menetlusse võtta ning ametliku menetluse alustamiseks tuleb registreerimistoimik esitada 
uuesti. 

10.2 Esitamisnumbri määramine 

Dokumentide esitamisel määrab REACH-IT igale menetlusse võetud toimikule pärast 
eeskirjadele vastavuse kontrolli läbimist automaatselt esitamisnumbri ja 
esitamiskuupäeva. REACH-IT teatab esitamisnumbri ja -kuupäeva viivitamata asjaomasele 
registreerijale. Seda esitamisnumbrit tuleb kasutada esitatud toimiku liigiga (st 
eelregistreerimis-, registreerimis- või PPORD-toimikuga) seotud mis tahes kirjavahetuses. 
Registreerimise (sh kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete ja transporditavate 
isoleeritud vaheainete registreerimise) ja PPORD-teate korral tuleb esitamisnumbrit kasutada 
seni, kuni registreerimise/teatamise menetlus on valmis (artikli 20 lõige 1). Seejärel 
asendatakse see vastavalt registreerimis- või teatamisnumbriga. 

10.3 Terviklikkuse kontroll ja arveldamine 

Terviklikkuse kontroll koosneb kahest alltegevusest:  

 Tehnilise terviklikkuse kontroll 

 Finantsterviklikkuse kontroll 

Tehnilise terviklikkuse kontroll toimub järgmiste toimikuliikide korral: registreerimistoimik (sh 
vaheained), registreerimise ajakohastamine ning PPORD-teade. Finantsterviklikkust 
kontrollitakse nende toimikuliikide korral, mille eest võetakse tasu. 

10.3.1 Tehnilise terviklikkuse kontroll 

Selle tegevuse eesmärk on kontrollida toimiku tehnilist terviklikkust. Kontrolli põhieesmärk on 
veenduda, et kõik REACH-määrusega ette nähtud andmed oleksid esitatud. 

Pärast menetlusse võtmist vaadatakse kõik saabunud toimikud tehnilise terviklikkuse 
seisukohalt üle, kasutades selleks iga toimikuliigi jaoks koostatud spetsiaalset algoritmi, mis 
arvestab õigusaktides esitatud nõudeid. Süsteem kontrollib, kas kõik vajalikud väljad on 
täidetud ja kõik katsetamisettepanekud, erandimärked, teatud teabe ühisest esitamisest 
loobumise teated jt on lisatud. Negatiivse tulemuse korral kontrollib ECHA terviklikkuse 
kontrolli tulemuse üle, et olla selle õigsuses kindel. 

Registreerijatel soovitatakse tungivalt kontrollida enne esitamist toimikute tehnilist 
terviklikkust IUCLIDi tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogrammi abil. See kontrollib ka 
mitme ECHA kontrollitava eeskirja täitmist. NB! Osa eeskirju on seotud REACH-ITis salvestatud 
teabega ning kõiki eeskirjade kontrollis käsitletavaid eeskirju ei saa pistikprogrammis matkida. 
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10.3.2 Finantsterviklikkuse kontroll 

ECHA jälgib arvel märgitud tasu laekumist. Kui registreerija ei tasu kogu nõutud summat arves 
esitatud tähtajal, määrab ECHA teise mõistliku tähtaja. Kui registreerija ei tasu arvet ka teisel 
tähtajal, lükatakse registreerimistoimik tagasi. Mõnikord, näiteks sisemenetluste tõttu või 
ettevõtte piiratud tegevuse perioodil võib tasu õigeaegne maksmine olla raskendatud. Sel juhul 
soovitatakse tasu maksmine ette valmistada juba enne toimiku esitamist, et ECHA saaks tasu 
maksmise kohta kinnituse, enne kui lõpeb toimiku esitamise järgne terviklikkuse kontroll. 

10.3.3 Terviklikkuse kontrolli menetlused 

ECHA kontrollib registreerimistoimikute terviklikkust esitamise kuupäevast alates kolme nädala 
jooksul ja eelregistreeritud faasiainete registreerimistoimikute korral, mis esitati kahe kuu 
jooksul vahetult enne tähtpäeva (artikli 20 lõige 2), kolme kuu jooksul alates nimetatud 
tähtpäevast (vt punkt 2.3.2). 

Kui registreerimistoimik ei ole terviklik ja/või tasu on maksmata, teatab ECHA registreerijale 
enne määratud tähtaja möödumist, mis lisateavet on vaja, et registreerimistoimik oleks 
terviklik. ECHA määrab vajaliku teabe esitamiseks ja/või tasu maksmiseks mõistliku tähtaja 
(artikli 20 lõige 2). 

Kui registreerimistoimik ei ole terviklik, peab registreerija registreerimistoimikut täiendama 
ning esitama selle määratud tähtajaks uuesti ECHA-le ajakohastamisena. ECHA teatab 
registreerijale lisateabe kättesaamise kuupäeva ning kontrollib seejärel terviklikkust uuesti, 
arvestades esitatud ajakohastamisteavet. NB! Kuigi toimiku taasesitamine loetakse tehnilistel 
põhjustel ajakohastamiseks, ei loeta seda ajakohastamiseks käesoleva juhendi 7. peatükis 
kirjeldatud teabe ajakohastamise nõude tähenduses. 

Registreerija võib alustada või faasiainete korral jätkata aine või toote tootmist või 
importimist, kui ECHA ei ole kolme nädala jooksul alates toimiku esitamise kuupäevast 
teatanud vastupidisest või, kui faasiaine registreerimistoimik esitati kahe kuu jooksul enne 
asjakohast tähtpäeva ei ole ECHA teatanud vastupidisest kolme kuu jooksul alates nimetatud 
tähtpäevast (artikli 21 lõige 1). 

10.4 Registreerimistoimiku tagasilükkamine 

Kui registreerija ei täienda registreerimisdokumente määratud tähtpäevaks, lükkab ECHA 
registreerimistoimiku tagasi. Selle otsuse võib vaidlustada apellatsioonimenetluses. 
Tagasilükkamise korral registreerimistasu ei tagastata (artikli 20 lõige 2). 

Kui tootja või importija esitab registreerimistoimiku eelregistreeritud aine kohta ning see 
lükatakse tagasi enne asjakohast registreerimistähtaega, võib ta sama 
eelregistreerimisnumbrit kasutades esitada uue registreerimistoimiku ja maksta uuesti tasu. 

Kui eelregistreeritud faasiaine registreerimistoimik esitatakse kahe kuu jooksul pärast 
asjakohase registreerimistähtaja lõppu, võib tootmist või importimist pärast tähtaja lõppu 
jätkata, kui ECHA ei ole kolme kuu jooksul pärast tähtaja lõppu teatanud vastupidist. 

Kui eelregistreeritud faasiaine registreerimistoimik lükatakse tagasi pärast asjakohase 
registreerimistähtaja lõppu või kui registreerimistoimikut ei esitata asjakohaseks 
registreerimistähtajaks, ei tohi tootja või importija ainet Euroopa Liidus toota või sellesse 
importida. Tootmise või importimise taasalustamiseks peab tootja või importija esitama uue 
registreerimistoimiku ning maksma vajaliku tasu. Sel juhul tohib alustada importimist või 
tootmist pärast seda, kui ECHA on kinnitanud registreerimisdokumentide terviklikkust, või 
pärast kolme nädala möödumist esitamise kuupäevast, kui ECHA ei ole teatanud vastupidist. 

Mittefaasiaine registreerimistoimiku või eelregistreerimata faasiaine registreerimistoimiku 
tagasilükkamise korral peab ettevõte aine tootmise või importimise jätkamiseks samuti 
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esitama uue registreerimistoimiku ning maksma vajaliku tasu. Importimist või tootmist tohib 
alustada pärast seda, kui ECHA on kinnitanud registreerimisdokumentide terviklikkust, või 
pärast kolme nädala möödumist esitamise kuupäevast, kui ECHA ei ole teatanud vastupidist. 

10.5 Registreerimisnumbri määramine 

Kui registreerimisdokumendid on terviklikud, määrab ECHA süsteem REACH-IT registreerijale 
automaatselt registreerimisnumbri ning ainele registreerimiskuupäeva, mis on 
registreerimistoimiku esitamise kuupäev. ECHA teatab registreerimisnumbri ja -kuupäeva 
viivitamata asjaomasele registreerijale. Seda registreerimisnumbrit kasutatakse kogu 
registreerimisega seotud edasises kirjavahetuses (artikli 20 lõige 3). 

Sama aine kohta võib esitada eri liiki registreerimistoimikuid – näiteks algselt PPORD-ainena 
teatatud aine korral võib pärast vabastusperioodi lõppu vaja olla esitada registreerimistoimik, 
kui PPORD-tegevus viib aine kaubandusliku kasutamiseni. Ka aine korral, mille kohta esialgu 
esitati klassifikatsiooni ja märgistuse teade, võib hiljem vaja olla esitada registreerimistoimik. 
Nendel juhtudel on ainel mitu identifitseerimisnumbrit, esimeses näites PPORD-number ja 
registreerimisnumber, teises klassifikatsiooni ja märgistuse number ning registreerimisnumber. 
Kõiki neid numbreid nimetatakse viitenumbriteks. Viitenumber on iga toimikutüübi, aine ja 
ettevõtte jaoks kordumatu ning väljastatakse vaid üks kord pärast esialgset ja edukat 
esitamismenetlust. 

10.6 Asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele teatamine 

ECHA peab tootmiskoha liikmesriigi või importija asukohaliikmesriigi pädevale asutusele 30 
päeva jooksul alates esitamise kuupäevast teatama, et on esitatud registreerimistoimik ning 
teave on ECHA andmebaasis kättesaadav (artikli 20 lõige 4). 

Kui tootjal on tootmiskohti mitmes liikmesriigis, teatatakse kõigile asjaomastele 
liikmesriikidele. 

ECHA peab teatama ka täiendava teabe nõudmisest, sh määratud tähtaegadest, ning 
registreerija esitatud ja ECHA andmebaasis olemasolevast lisateabest. 

10.7 ECHA menetlus registreerimistoimiku ajakohastamisel 

Uus asjakohane teave, mis on koostatud registreerija enda algatusel või ametiasutuste nõudel, 
tuleb esimesel võimalusel esitada ECHA-le. Kui muudatuste tõttu on vaja ajakohastada 
registreerimistoimikut, läbib ajakohastatud toimik esitamisel sarnase menetluse kui algne 
toimik: esialgne kontroll, esitamisnumbri määramine ja terviklikkuse kontroll. 

Tootmine või import võib jätkuda, kui ECHA ei teata vastupidisest kolme nädala jooksul pärast 
ajakohastatud registreerimistoimiku menetlussevõtmist (artikli 21 lõige 1). 

ECHA saadab teate asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele (artikli 22 lõiked 1 ja 2). 
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II OSA. Toimiku koostamise ja esitamise praktiline juhend 
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11 Registreerimistoimik 

11.1 Praktiline teave ja soovitused 

Sama aine potentsiaalsed registreerijad peavad jagama teavet ning esitama teabe ECHA-le 
ühiselt. See kohustus kehtib nii faasiainete kui ka mittefaasiainete korral. Selle kohustuse 
täitmiseks viiakse eelregistreeritud faasiaine potentsiaalsed registreerijad pärast 
eelregistreerimist üksteisega kokku. Mittefaasiainete või eelregistreerimata faasiainete korral 
peavad potentsiaalsed registreerijad esitama ECHA-le päringu, mille vastuseks saavad nad 
teavet sama aine teiste registreerijate kohta, kui neid on. 

Käesolev peatükk sisaldab praktilist teavet ja soovitusi registreerimistoimiku koostamiseks 
a) ühise esitamise juhtregistreerijana, b) ühise esitamise liikmesregistreerijana ja 
c) üksikregistreerijana, kui konkreetse aine registreerijaid on vaid üks. 

a) Ühise esitamise juhtregistreerija 

Olemasolevad juhtregistreerijad 

Aine juba registreerinud juhtregistreerijatel on kohustusi hilisemate sama ainet registreerida 
soovivate registreerijate suhtes. Olenevalt juhtregistreerija ja liikmesregistreerijate vahel 
aineteabe vahetuse foorumis (SIEF) kokku lepitust võib olla vaja teha järgmist: 

 Teatage aineteabe vahetuse (eel)foorumi liikmetele esimesel võimalusel enda 
olemasolust 

 Tagage, et andmeid jagatakse õiglasel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil 

 Tagage, et uutelt registreerijatelt nõutaks kulude jagamist üksnes nende 
kogusevahemikus vajalike andmete osas 

 Andke uutele registreerijatele turvakoodid, millega nad saavad REACH-ITis esitada oma 
registreerimistoimiku 

Uued juhtregistreerijad 

 Teatage endast ECHA-le 
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx 

 Teatage tarneahelale, et aineteabe vahetuse foorum on alustanud tegevust ja aine 
registreeritakse. 

b) Liikmesregistreerija 

Uued registreerijad 

 Kas aine on juba registreeritud? 

o Kontrollige ECHA veebilehelt: 

• http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances 

o Kontrollige andmeteabe vahetuse foorumist või valdkonnaühingutest 

o Pöörduge juhtregistreerija poole 

o Kontrollige aine samasust 

o Alustage andmete jagamise läbirääkimisi 

o Kui olete valmis registreerima, küsige endale REACH-ITis ühise esitamisega 
ühinemise turvakood 

 Kui aine on veel registreerimata 

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
http://echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/registered-substances
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o Osa aineteabe vahetuse foorumeid on juba loodud, juhtregistreerija võib olla 
juba nimetatud 

• Kontrollige ECHA veebilehelt või valdkonnaühingutest 

o Kui aineteabe vahetuse foorumit ei ole, asuge seda looma 

• Kontrollige, kas aine jaoks on REACH-ITis olemas SIEF-abiline 

• Kui ei ole, pöörduge eelfoorumi liikmete poole ja selgitage välja, kes 
registreerib ettenähtud tähtpäevaks 

 
Aineteabe vahetuse eelfoorumite (eel-SIEF) ja aineteabe vahetuse foorumite (SIEF) teave on 
tööstuskasutaja käsiraamatu 5. osas „Eel-SIEF” ning ECHA veebilehe aineteabe vahetuse 
foorumite jaotises. 
 
Andmete ja kulude jagamise teave on andmete jagamise juhendis ning ECHA veebilehe 
andmete jagamise jaotises. 
 

c) Üksikregistreerija 

Nagu eespool kirjeldatud, peavad sama aine potentsiaalsed registreerijad jagama teavet ning 
esitama teabe ühiselt. See kohustus kehtib nii faasiainete kui ka mittefaasiainete korral. 

Samas võib juhtuda, et konkreetset ainet soovib registreerida vaid üks ettevõte, mistõttu on 
põhjendatud individuaalne registreerimine. Individuaalse registreerimistoimiku koostamist 
kirjeldatakse üksikasjalikult peatükis 11.3. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach;jsessionid=31019F2672F23DE2C2AC443B6014F930.live2
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
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11.2 Enne toimiku koostamist 

ECHA-le mis tahes teabe esitamine algab REACH-ITi konto loomisest. Süsteemi üldine 
tutvustus on tööstuskasutaja käsiraamatu 1. osas „REACH-ITiga alustamine”. 

Iga juriidiline isik peab looma veebis REACH-ITi konto ning esitama vajalikud 
identifitseerimisandmed (juriidilise isiku nimi, kontaktandmed ja arveldamisteave). Need 
andmed lisatakse REACH-ITis olevale juriidilise isiku objektile (LEO), kus on ka iga ettevõtte 
kordumatu tunnuskood (UUID). 

Ametliku juriidilise isiku objekti saab luua ainult kahes kohas: 

 IUCLID 5 ametlikul veebilehel (ent mitte eraldiseisvas IUCLID 5 rakenduses); 

 otse REACH-ITis. 

Järgmiseks tuleb IUCLID 5 alla laadida ja paigaldada. Tarkvara saab alla laadida ainult siis, kui 
olete end IUCLID 5 veebilehel registreerinud. Paigaldamisel tuleb luua kasutajakonto ja 
määrata juriidiline isik. IUCLID 5 veebilehel (http://iuclid.echa.europa.eu) on rohkesti 
abimaterjale, sealhulgas IUCLID 5 sissejuhatav juhend ja lõppkasutaja käsiraamatud. 

Oluline on tagada IUCLID 5 ja REACH-ITi juriidilise isiku objekti vastavus. Üksikasjalik teave on 
tööstuskasutaja käsiraamatu 2. osas „Konto loomine ja haldamine”. 

Kui olete REACH-ITi konto loonud, saate süsteemiga tutvumisel kasutada tööstuskasutaja 
käsiraamatu 3. osa „Sisselogimine ja postkast”. 

Ainuesindajad peavad looma REACH-ITis iga esindatava Euroopa Liidu välise tootja jaoks eraldi 
kasutajakonto ning esitama (hilised eel-)registreerimistoimikud nende kontode kaudu. Sama 
juriidilise isiku kirjet (mis sisaldab sama ettevõtte UUID-koodi) ei saa kasutada mitmel kontol, 
kuid mitmel kontol saab kasutada samu ettevõtte andmeid (nimi, käibemaksukohustuslase 
number jt). Ainuesindajad peavad ettevõtte suuruse väljale märkima selle Euroopa Liidu välise 
tootja suuruse, keda nad esindavad. 

 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://reach-it.echa.europa.eu/
http://iuclid.echa.europa.eu/
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation#usermanual
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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11.3 Toimiku koostamine 

a) Ühise esitamise juhtregistreerija 

(http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-lead) 

NB! Menetluse raames on teil vaja koostada REACH-ITi ühise esitamise toimik ning hallata 
turvakoode. Üksikasjalik selgitus on tööstuskasutaja käsiraamatu 7. osas „Ühine esitamine”. 

 Koguge kõik andmed, mida on vaja ühise esitamisega hõlmatud suurima 
kogusevahemiku jaoks (REACH-määruse VI–X lisa). 

 Leppige teiste registreerijatega kokku, kas järgmine teave esitatakse ühiselt või eraldi: 
i) kemikaaliohutuse aruanne, ii) ohutu kasutamise juhised ja iii) märge, et toimiku on 
läbi vaadanud hindaja. 

 Lugege aineandmestiku ja lõpptoimiku koostamisel hoolikalt asjakohaseid andmete 
esitamise käsiraamatuid, eelkõige järgmisi: 

o Andmete esitamise 4. käsiraamat „Kuidas läbida kehtivate eeskirjade 
(jõustamiseeskirjade) kontrolli” 

o Andmete esitamise 5. käsiraamat „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja 
PPORD-teadete jaoks” 

o Andmete esitamise 18. käsiraamat „Kuidas esitada REACH-registreerimisel aine 
identifitseerimisandmeid IUCLID 5-s” 

 Teil kui juhtregistreerijal võib olla vaja koostada ühine kemikaaliohutuse aruanne 
ja/või individuaalne kemikaaliohutuse aruanne (kui asjakohane). Üksikasjalikud juhised 
on andmete esitamise 19. käsiraamatus „Kuidas esitada kemikaaliohutuse aruanne 
ühise registreerimise toimiku osana”. Muud asjakohased lingid: 

o Chesar – kemikaaliohutuse hindamise ja kemikaaliohutuse aruande koostamise 
tarkvara 

o Kemikaaliohutuse aruande mall – REACH-määruse I lisas sätestatud vormile vastava 
ülesehitusega dokument 

o Kemikaaliohutuse aruande pistikprogramm – IUCLIDi pistikprogramm, mis koostab 
kemikaaliohutuse aruande 

 Kui teie aineandmestik on terviklik (st vajalikud IUCLID 5 väljad on vajaliku teabega 
täidetud), koostage lõplik toimik IUCLID 5 toimiku koostamise viisardi juhiste abil. 
Valmis toimiku saate eksportida enda arvutisse. 

 Enne toimiku ECHA-le esitamist on soovitatav kontrollida aineandmestikku ja lõplikku 
toimikut järgmiste IUCLID 5 pistikprogrammidega (olemas IUCLID 5 veebilehel 
allalaadimise jaotises): 

o IUCLID 5 tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogramm: kontrollib aineandmestiku 
ja toimiku tehnilist terviklikkust 

o IUCLID 5 tasu arvutamise pistikprogramm: arvutab toimiku eduka esitamise korral 
makstava tasu 

o IUCLID 5 teabe avaldamise pistikprogramm: matkib, mis osa toimiku teabest 
avaldab ECHA internetis 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-lead
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://chesar.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/documents/10162/17234/chemical_safety_report_format_en.dot
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://iuclid.echa.europa.eu/
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b) Liikmesregistreerija 

(http://echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-member) 

NB! Menetluse raames on teil vaja kinnitada juhtregistreerija REACH-ITis loodud 
ühisesitamises osalemist. Üksikasjalik selgitus on tööstuskasutaja käsiraamatu 7. osas „Ühine 
esitamine”. 

 Koguge juhtregistreerijaga konsulteerides kõik andmed, mida on vaja teie 
kogusevahemiku jaoks (REACH-määruse VI–X lisa) 

 Osa teavet võib juhtregistreerija kokkuleppe korral esitada teie eest (st 
kemikaaliohutuse aruanne, ohutu kasutamise juhised ning märge, et toimiku on üle 
vaadanud hindaja). 

 Lugege aineandmestiku ja lõpptoimiku koostamisel hoolikalt asjakohaseid andmete 
esitamise käsiraamatuid, eelkõige järgmisi: 

o Andmete esitamise 4. käsiraamat „Kuidas läbida kehtivate eeskirjade 
(jõustamiseeskirjade) kontrolli” 

o Andmete esitamise 5. käsiraamat „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja 
PPORD-teadete jaoks” 

o Andmete esitamise 18. käsiraamat „Kuidas esitada REACH-registreerimisel aine 
identifitseerimisandmeid IUCLID 5-s” 

 Kui teil on registreerimisel vaja kemikaaliohutuse aruannet, võib see osaliselt või 
täielikult sisalduda ühises kemikaaliohutuse aruandes, mille esitas teie eest 
juhtregistreerija. Üksikasjalikud juhised on andmete esitamise 19. käsiraamatus 
„Kuidas esitada kemikaaliohutuse aruanne ühise registreerimise toimiku osana”. Muud 
asjakohased lingid: 

o Chesar – kemikaaliohutuse hindamise ja kemikaaliohutuse aruande koostamise 
tarkvara 

o Kemikaaliohutuse aruande mall – REACH-määruse I lisas sätestatud vormile vastava 
ülesehitusega dokument 

o Kemikaaliohutuse aruande pistikprogramm – IUCLIDi pistikprogramm, mis koostab 
kemikaaliohutuse aruande 

 Kui teie aineandmestik on terviklik (st vajalikud IUCLID 5 väljad on vajaliku teabega 
täidetud), koostage lõplik toimik IUCLID 5 toimiku koostamise viisardi juhiste abil. 
Valmis toimiku saate eksportida enda arvutisse. 

 Enne liikmesregistreerija toimiku ECHA-le esitamist on soovitatav kontrollida 
aineandmestikku ja lõplikku toimikut järgmiste IUCLID 5 pistikprogrammidega (olemas 
IUCLID 5 veebilehel allalaadimise jaotises): 

o IUCLID 5 tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogramm: kontrollib 
liikmesregistreerija aineandmestiku ja toimiku tehnilist terviklikkust 
(liikmesregistreerija toimiku terviklikkus sõltub juhtregistreerija toimiku 
terviklikkusest) 

o IUCLID 5 tasu arvutamise pistikprogramm: arvutab toimiku eduka esitamise korral 
makstava tasu 

o IUCLID 5 teabe avaldamise pistikprogramm: matkib, mis osa toimiku teabest 
avaldab ECHA internetis 

 
Liikmesregistreerijatel on väga soovitatav järgida 9. praktilist juhendit „Kuidas registreerida 
liikmesregistreerijana” (olemas ECHA veebilehel), milles kirjeldatakse IUCLID 5-s 
registreerimistoimiku koostamise ja REACH-ITis toimiku esitamise põhitoiminguid. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-member
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://chesar.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/documents/10162/17234/chemical_safety_report_format_en.dot
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://iuclid.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/practical-guides
http://echa.europa.eu/et/web/guest/practical-guides
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c) Üksikregistreerija 

(http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-
it/registration) 

 Sama aine potentsiaalsed registreerijad peavad jagama teavet ning esitama teabe 
ühiselt. Samas võib juhtuda, et konkreetset ainet soovib registreerida vaid üks 
ettevõte. Sel juhul tuleb koostada individuaalne registreerimistoimik (mis ei ole seotud 
ühegi ühise esitamisega) ning esitada see ECHA-le. Alati saab hiljem luua 
ühisesitamise, kui hiljem soovib sama ainet registreerida ka muu ettevõte. 

 Koguge kõik andmed, mida on vaja teie kogusevahemiku jaoks (REACH-määruse VI–
X lisa) 

 Lugege aineandmestiku ja lõpptoimiku koostamisel hoolikalt asjakohaseid andmete 
esitamise käsiraamatuid, eelkõige järgmisi: 

o Andmete esitamise 4. käsiraamat „Kuidas läbida kehtivate eeskirjade 
(jõustamiseeskirjade) kontrolli” 

o Andmete esitamise 5. käsiraamat „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja 
PPORD-teadete jaoks” 

o Andmete esitamise 18. käsiraamat „Kuidas esitada REACH-registreerimisel aine 
identifitseerimisandmeid IUCLID 5-s” 

 Teil kui individuaalsel registreerijal võib olla vaja koostada kemikaaliohutuse 
aruanne . Üksikasjalikud juhised: 

o Chesar – kemikaaliohutuse hindamise ja kemikaaliohutuse aruande koostamise 
tarkvara 

o Kemikaaliohutuse aruande mall – REACH-määruse I lisas sätestatud vormile vastava 
ülesehitusega dokument 

o Kemikaaliohutuse aruande pistikprogramm – IUCLIDi pistikprogramm, mis koostab 
kemikaaliohutuse aruande 

 Kui teie aineandmestik on terviklik (st vajalikud IUCLID 5 väljad on vajaliku teabega 
täidetud), koostage lõplik toimik IUCLID 5 toimiku koostamise viisardi juhiste abil. 
Valmis toimiku saate eksportida enda arvutisse. 

 Enne toimiku ECHA-le esitamist on soovitatav kontrollida aineandmestikku ja lõplikku 
toimikut järgmiste IUCLID 5 pistikprogrammidega (olemas IUCLID 5 veebilehel 
allalaadimise jaotises): 

o IUCLID 5 tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogramm: kontrollib aineandmestiku 
ja toimiku tehnilist terviklikkust 

o IUCLID 5 tasu arvutamise pistikprogramm: arvutab toimiku eduka esitamise korral 
makstava tasu 

o IUCLID 5 teabe avaldamise pistikprogramm: matkib, mis osa toimiku teabest 
avaldab ECHA internetis 

 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/registration
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/registration
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://chesar.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/documents/10162/17234/chemical_safety_report_format_en.dot
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://iuclid.echa.europa.eu/
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11.4 Toimiku esitamine 

Kõik REACH-registreerimise toimikud esitatakse REACH-ITi kaudu. Üksikasjalikud juhised on 
tööstuskasutaja käsiraamatu 6. osas „Toimiku esitamine”. 

 
NB! Ühise esitamise korral peab juhtregistreerija toimik (mis sisaldab registreerimiseks 
vajalikku ühist teavet) olema edukalt esitatud, enne kui liikmesregistreerijad saavad esitada 
oma registreerimistoimikud. Liikmesregistreerijad saavad oma toimikuid esitada alles siis, kui 
juhtregistreerija toimik on menetlusse võetud (st toimik on läbinud kehtivate eeskirjade 
kontrolli – vt peatükk 10). 
 
 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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11.5 Registreerimistoimiku ajakohastamine 

Kui registreerimistoimik on esitatud ECHA-le ja võetud menetlusse, nimetatakse toimiku iga 
taasesitamist tehnilistel põhjustel ajakohastamiseks. 

Registreerimistoimiku ajakohastamisi on kaht liiki: 

 Nõutav ajakohastamine (kui algselt esitatud toimik ei ole terviklik või ECHA või 
komisjoni otsuse tõttu) 

o Nõutava ajakohastamise korral (nt toimik ei olnud terviklik või on teaduslikuks 
hindamiseks vaja rohkem teavet) tuleb toimik esitada ajakohastatud toimikuna 
REACH-ITi kaudu. Algse IUCLID 5 toimiku ajakohastatud versioon peaks sisaldama 
kogu algselt esitatud teavet ning peale selle ECHA saadetud ametlikus teates nõutud 
lisateavet. 

o IUCLID 5 toimiku päises tuleb tähistada märkeruut „The submission is an update” 
(andmed esitatakse ajakohastamiseks) ning seejärel ruut „Further to a 
request/decision from regulatory body” (vastavalt reguleeriva asutuse 
taotlusele/otsusele) (toimiku koostamise viisardi 6. samm). Vastavatele 
kõrvalolevatele väljadele tuleb sisestada viimase esitamise number ning ECHA teate 
viitenumber. 

o Kui nõutav ajakohastamine on seotud varem registreeritud ainega (st ainele on juba 
määratud registreerimisnumber), peab registreerimisnumber olema IUCLID 5 
aineandmestiku punktis 1.3. 

o Pärast nõutava ajakohastamise toimiku koostamist esitage see REACH-ITi kaudu, 
nagu on kirjeldatud eelmistes peatükkides. 

 Spontaanne ajakohastamine (registreerija algatusel) 

o Kui teil on vaja esitada lisateavet toimikule, mis on ECHA-le juba esitatud ja vastu 
võetud (st ainele on juba määratud registreerimisnumber), peate esitama REACH-
ITi kaudu spontaanse ajakohastuse. 

o IUCLID 5 toimiku päises tuleb tähistada märkeruut „The submission is an update” 
(andmed esitatakse ajakohastamiseks) ning seejärel ruut „Spontaneous update” 
(spontaanne ajakohastamine) (toimiku koostamise viisardi 6. samm). Vastavatele 
kõrvalolevatele väljadele tuleb sisestada viimase esitamise number ja põhjendus. 

o Registreerimisnumber peab olema IUCLID 5 aineandmestiku punktis 1.3. 

o Pärast spontaanse ajakohastamise toimiku koostamist esitage see REACH-ITi kaudu, 
nagu on kirjeldatud eelmistes peatükkides. 

IUCLID 5 toimiku päis oleneb registreerija (üksik-, juht- või liikmesregistreerija) ning 
ajakohastamise liigist. Üksikasjalik teave on andmete esitamise 4. käsiraamatus „Kuidas läbida 
kehtivate eeskirjade (jõustamiseeskirjade) kontrolli”. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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12 PPORD-teade 

Kui teie ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks 
(PPORD-tegevuseks), võite registreerimiskohustusest vabastuse saamiseks esitada ECHA-le 
PPORD-teate (http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-
it/ppord). 

 Valmistage PPORD-teade ette, koostades kõigepealt IUCLID 5 abil aineandmestiku. 

 Lugege enne aineandmestiku ja toimiku koostamist hoolikalt asjakohaseid andmete 
esitamise käsiraamatuid, eelkõige järgmisi:  

o Andmete esitamise 1. käsiraamat „Kuidas koostada ja esitada PPORD-teadet” 

o Andmete esitamise 4. käsiraamat „Kuidas läbida kehtivate eeskirjade 
(jõustamiseeskirjade) kontrolli” 

o Andmete esitamise 5. käsiraamat „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja 
PPORD-teadete jaoks” 

 Kui teie aineandmestik on terviklik (st vajalikud IUCLID 5 väljad on vajaliku teabega 
täidetud), koostage lõplik toimik IUCLID 5 toimiku koostamise viisardi juhiste abil. 
Valmis toimiku saate eksportida enda arvutisse (vt IUCLID 5 lõppkasutaja juhendi 
peatükk D8). 

 Enne esitamist on soovitatav kontrollida IUCLID 5 tehnilise terviklikkuse kontrolli 
pistikprogrammiga, kas toimik on terviklik. Pistikprogramm kontrollib samuti, kas toimik 
vastab mõningatele muudele eeskirjadele. 

 Esitage PPORD-teate toimik REACH-ITi kaudu. Üksikasjalikud juhised on 
tööstuskasutaja käsiraamatu 6. osas „Toimiku esitamine”. 

 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/ppord
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/ppord
http://iuclid.eu/
http://www.echa.europa.eu/et/et/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/et/et/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation#usermanual
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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13 Päringutoimik 

Mittefaasiaine (või eelregistreerimata faasiaine) potentsiaalne registreerija peab esitama 
ECHA-le päringu, kas sama aine kohta on registreerimistoimik juba esitatud. Samuti on 
ettevõte kohustatud ECHA-le teatama, mis lisateavet ta vajab kogusevahemiku suurenemisest 
tuleneval registreerimisandmete ajakohastamisel 
(http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/inquiry). 

 Päringu koostamiseks on kaks võimalust. 

o Sisestage päringuks vajalik teave otse veebis REACH-ITi, järgides üksikasjalikke 
juhiseid kuni lõpliku kontrolli ja esitamiseni. 
Päringutoimiku sellise esitamise juhised on tööstuskasutaja käsiraamatu 11. osas 
„Toimiku veebis koostamine ja päringu jaoks esitamine”. 

o Teise võimalusena saab koostada päringuks vajalikku teavet sisaldava IUCLID 5 
toimiku ja esitada selle REACH-ITi kaudu. Enne päringu esitamist kontrollige 
tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogrammiga, kas toimiku kõik väljad on 
täidetud.  
IUCLID 5 toimiku taolise päringutoimiku koostamise juhised on andmete esitamise 
2. käsiraamatus „Kuidas koostada ja esitada päringutoimik”. 

 ECHA-le esitamine 

o Kui koostate päringu veebis REACH-ITis, toimub esitamine menetluse lõpus 
automaatselt. 

o Kui koostate päringu IUCLID 5 toimikuna, järgige päringutoimiku esitamisel 
üksikasjalikke juhiseid tööstuskasutaja käsiraamatu 6. osas „Toimiku esitamine”. 

 Samuti on soovitatav lugeda järgmisi juhendeid: 

o Ainete identifitseerimise juhend 

o Andmete esitamise 18. käsiraamat „Kuidas esitada REACH-registreerimisel aine 
identifitseerimisandmeid IUCLID 5-s” 

o Päringute ja aine identifitseerimise teabedokument 

 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/inquiry
https://reach-it.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.download53
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/et/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/faqs
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14 Hiline eelregistreerimine 

NB! Hilise eelregistreerimise tähtaeg on lõppenud. Nagu selgitati käesoleva juhendi 
peatükis 4.2, on hiline eelregistreerimine lubatud üksnes erijuhtudel 
(http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-
registration). 

Lisateave on eelregistreerimise teabedokumendis. Eelregistreerimise praktilised juhised on 
tööstuskasutaja käsiraamatu 4. osas „Eelregistreerimine veebis”. 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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1. lisa. Lühendid 

C&L klassifitseerimine ja märgistus 
CBI konfidentsiaalne äriteave 
Chesar kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahend 
CMR-aine kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine 
CSA kemikaaliohutuse hindamine 
CSR kemikaaliohutuse aruanne 
CWG komisjoni töörühm 
DNEL tuletatud mittetoimiv tase 
DU allkasutaja 
ECHA Euroopa Kemikaaliamet 
eel-SIEF aineteabe vahetuse eelfoorum 
EFTA Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon 
EINECS Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu 
EL Euroopa Liit 
ELINCS Euroopa uute keemiliste ainete loetelu 
EMP Euroopa Majanduspiirkond 
ES kokkupuutestsenaarium 
GHS ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise 

süsteem  
GLP hea laboritava 
IP intellektuaalomand 
IPCS rahvusvaheline kemikaaliohutuse programm 
ITS integreeritud katsetamisstrateegiad 
IUCLID rahvusvaheline unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaas 
IUPAC Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit 
NGO vabaühendus 
NLP endine polümeer 
OC käitlemistingimused 
OECD HPV Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suurtes kogustes 

toodetavate kemikaalide programm 
OECD SIDS OECD sõeluuringute andmekogum 
OECD SIDS SIAR OECD SIDS esialgne hindamisaruanne 
PA avaldatud 
PBT-aine püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine 
PNEC arvutuslik mittetoimiv sisaldus 
PPORD toote- või tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus 
QSAR struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivne seos 
REACH kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine 
RIP REACH-rakendusprojekt 
RMM riskijuhtimismeetmed 
SDS ohutuskaart 
SIEF aineteabe vahetuse foorum 
SVHC väga ohtlikud ained 
UVCB-aine tundmatu või muutuva koostisega aine, kompleksne reaktsioonisaadus 

või bioloogilist päritolu materjal 
VKE väike- ja kesksuured ettevõtted 
vPvB-aine väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine 
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2. lisa. Peamiste REACH-tegutsejate rollid ja kohustused 

Selles lisas on registreerimis-, hindamis-, autoriseerimis- ja piiramismenetluste REACH-
määruses sätestatud või REACH-määrusest tulenevate põhikohustuste ülevaade. Loetelu on 
näitlik ega ole täielik. Iga menetluse üksikasjalik teave on menetluse juhendis. 

I Tööstus 

1. Tootjad ja importijad, kes toodavad/impordivad ainet vähem kui 1 tonn aastas 

 Koostada ainete ja segude ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja 
levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale 

 Koostada teave ainete kohta, mille korral ohutuskaarti ei nõuta, ja edastada see 
vahetutele klientidele vastavalt artiklile 32 

 Täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt 
XVII lisale 

 Taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist 

 Asjakohase teabe olemasolu korral otsustada, kas osaleda aineteabe vahetuse foorumis 
(SIEF) andmete valdajana 

2. Tootjad, kes toodavad ainet vähemalt 1 tonni aastas 

 Eelregistreerida aine ECHAs, kui soovitakse ainele faasiaine staatust 

 Kui aine on mittefaasiaine, saata ECHA-le päring, kas sama aine kohta on juba esitatud 
registreerimistoimik 

 Koguda ja vahetada ainete omaduste ja kasutamistingimuste kohta olemasolevaid 
andmeid ning koostada uut teavet ja teha katsetamisettepanekuid 

 Koostada tehniline toimik (NB! Vaheainete kohta kehtivad erisätted.) 

 Hinnata kemikaaliohutust ja koostada kemikaaliohutuse aruanne (iga aine kohta, mida 
toodetakse vähemalt 10 tonni aastas tootja kohta) 

 Hinnata kemikaaliohutust ja koostada kemikaaliohutuse aruanne koos 
kokkupuutestsenaariumide ning riski iseloomustusega (iga aine kohta, mida toodetakse 
tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas ja mis täidab artikli 14 lõikes 4 sätestatud mis 
tahes ohuklassi või kategooria kriteeriumid või mis on hinnangu alusel PBT- või vPvB-
aine) 

 Võtta enda jaoks tootmisel ja omakasutusel asjakohased riskijuhtimismeetmed 

 Esitada aine registreerimistoimik (kui ainet toodetakse vähemalt 1 tonn aastas tootja 
kohta), kui ei kohaldata vabastust 

 Hoida registreerimisel esitatud teave ajakohasena ja esitada ECHA-le ajakohastused 

 Koostada ainete ja segude ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja 
levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale 

 Soovitada ohutuskaardil asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid 

 Esitada kemikaaliohutuse hindamisel koostatud kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi 
lisana (kui ainet toodetakse vähemalt 10 tonni aastas tootja kohta) 

 Koostada teave ainete kohta, mille korral ohutuskaarti ei nõuta, ja edastada see 
allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32 

 Vastata hindamismenetluse otsustele, milles nõutakse lisateavet 
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 Täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt 
XVII lisale 

 Taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist 

3. Importijad, kes impordivad ainet või segu vähemalt 1 tonn aastas 

 Eelregistreerida aine ECHAs, kui soovitakse ainele faasiaine staatust 

 Kui aine on mittefaasiaine, saata ECHA-le päring, kas sama aine kohta on juba esitatud 
registreerimistoimik 

 Koguda ja vahetada ainete omaduste ja kasutamistingimuste kohta olemasolevaid 
andmeid ning koostada uut teavet ja teha katsetamisettepanekuid 

 Koostada tehniline toimik (NB! Vaheainete kohta kehtivad erisätted.) 

 Hinnata kemikaaliohutust ja koostada kemikaaliohutuse aruanne koos 
kokkupuutestsenaariumide ning riski iseloomustusega (iga aine kohta, mida toodetakse 
tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas ja mis täidab artikli 14 lõikes 4 sätestatud mis 
tahes ohuklassi või kategooria kriteeriumid või mis on hinnangu alusel PBT- või vPvB-
aine) 

 Võtta omakasutusel asjakohased riskijuhtimismeetmed 

 Esitada eraldi või segudes sisalduva aine registreerimistoimik (kui ainet imporditakse 
vähemalt 1 tonn aastas importija kohta), kui ei kohaldata vabastust 

 Hoida registreerimisel esitatud teave ajakohasena ja esitada ECHA-le ajakohastused 

 Koostada ainete ja segude ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja 
levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale 

 Soovitada ohutuskaardil asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid 

 Esitada kemikaaliohutuse hindamisel koostatud kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi 
lisana (kui ainet imporditakse vähemalt 10 tonni aastas importija kohta) 

 Koostada teave ainete kohta, mille korral ohutuskaarti ei nõuta, ja edastada see 
allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32 

 Vastata hindamismenetluse otsustele, milles nõutakse lisateavet 

 Täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt 
XVII lisale 

 Taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist 

4. Toodete tootjad 

 Teatud tingimustel registreerida toodetes sisalduvad ained (künniskogus: üle 1 tonni 
aastas tootja kohta); täita eelregistreerimise ja päringute esitamise kohustust, kui 
asjakohane 

 Hoida registreerimisel esitatud teave ajakohasena 

 Teatud tingimustel teatada toodetes sisalduvad ained (künniskogus: üle 1 tonni aastas 
tootja kohta) 

 Kui toode sisaldab üle 0,1 massi-% ainet, mis on kandidaatainete loetelus, anda toote 
saajale (ja taotluse korral tarbijale) piisavalt toote ohutu kasutamise teavet 

 Toodetes kasutatavate ohtlike ainete või segude ohutuskaardi ja sellele lisatud 
kokkupuutestsenaariumi saamisel: 

– kui kokkupuutestsenaarium hõlmab tema kasutusala, võtta 
kokkupuutestsenaariumis nimetatud riskijuhtimismeetmed, või 
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– kui kokkupuutestsenaarium ei hõlma tema kasutusala, teatada tarnijale kasutusala 
(st teatada kasutusala, et sellest saaks kindlaksmääratud kasutusala) ja oodata uut 
ohutuskaarti koos ajakohastatud kokkupuutestsenaariumi(de)ga või hinnata ise 
kemikaaliohutust ja (kui kogus on vähemalt 1 tonn aastas) teatada sellest ECHA-le 

 Võtta ohtlike ainete ja segude ohutuskaardil nimetatud riskijuhtimismeetmed, mis on 
asjakohased ainete või segude kasutamisel toodetes 

 Vastata hindamismenetluse otsustele, milles nõutakse lisateavet (üksnes registreeritud 
ainete korral) 

 Täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt 
XVII lisale 

 Kasutada toodetes aineid, mis on autoriseeritud toodetes kasutamiseks, või taotleda 
XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist 

5. Toodete importijad 

 Teatud tingimustel registreerida toodetes sisalduvad ained (künniskogus: üle 1 tonni 
aastas tootja kohta); täita eelregistreerimise ja päringute esitamise kohustust, kui 
asjakohane 

 Hoida registreerimisel esitatud teave ajakohasena 

 Teatud tingimustel teatada toodetes sisalduvad ained (künniskogus: üle 1 tonni aastas 
importija kohta) 

 Vastata hindamismenetluse otsustele, milles nõutakse lisateavet (üksnes registreeritud 
ainete korral) 

 Täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt 
XVII lisale 

 Taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist 

6. Allkasutajad 

 Kontrollida, kas aine on ECHA avaldatud eelregistreeritud ainete loetelus; kui ainet seal 
ei ole, kuid peaks olema, paluda ECHA-l aine loetellu lisada 

 Asjakohase teabe olemasolu korral otsustada, kas osaleda aineteabe vahetuse foorumis 
(SIEF) andmete valdajana 

 Võtta ohutuskaardil nimetatud riskijuhtimismeetmed 

 Saades ohutuskaardi koos kokkupuutestsenaariumi(de)ga: 

– kui kokkupuutestsenaarium hõlmab tema kasutusala, võtta 
kokkupuutestsenaariumis nimetatud riskijuhtimismeetmeid; või 

– kui kokkupuutestsenaarium ei hõlma tema kasutusala, teatada tarnijale kasutusala 
(st teatada kasutusala, et sellest saaks kindlaksmääratud kasutusala) ja oodata uut 
ohutuskaarti koos ajakohastatud kokkupuutestsenaariumi(de)ga või hinnata ise 
kemikaaliohutust ja (kui kogus on vähemalt 1 tonn aastas) teatada sellest ECHA-le 

 Koostada ohutuskaart/ohutuskaardid, soovitada sellel/nendel sobivaid 
riskijuhtimismeetmeid, lisada kokkupuutestsenaariumid ning edastada järgmistele 
allkasutajatele 

 Koostada teave ainete kohta, mille korral ohutuskaarti ei nõuta, ja edastada see 
allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32 

 Edastada otse tarnijatele aine ohtlikkuse uus teave ja teave, mis võib kahtluse alla 
seada ohutuskaardil nimetatud kasutusaladele määratud riskijuhtimismeetmed 
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 Vastata allkasutajate aruannetes esitatud katsetamisettepanekute hindamise otsustele, 
milles nõutakse lisateavet 

 Täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt 
XVII lisale 

 Kasutada autoriseeritud aineid autoriseeringus ette nähtud viisil (see teave peab olema 
esitatud tarnija ohutuskaardil) või taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) 
autoriseerimist 

 Teatada autoriseeritud aine kasutusala ECHA-le 

II Liikmesriigid 

 Pakkuda tootjatele, importijatele, allkasutajatele ja teistele huvitatud isikutele nende 
REACH-ülesannete ja -kohustuste teavet (pädevate asutuste kasutajatoed) 

 Hinnata ühenduse hindamisplaanis loetletud prioriteetseid aineid, koostada otsuste 
eelnõusid. 

 Nimetada autoriseerimisele kuuluvad väga ohtlikud ained 

 Soovitada piiranguid 

 Esitada ECHA riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 
liikmekandidaate 

 Määrata liige ECHA liikmesriikide komiteesse, mis lahendab hindamisjärgsete otsuste 
erimeelsusi, arutab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekuid ning 
nimetab autoriseerimisele kuuluvad ained 

 Anda komiteedesse määratud liikmetele piisavad ja asjakohased teaduslikud ja 
tehnilised ressursid 

 Määrata esindaja jõustamisteabe vahetamise foorumisse ja osaleda jõustamisküsimuste 
arutamise koosolekutel 

 Jõustada REACH-määrus 

III ECHA 

 Pakkuda REACH-määruse rakendamiseks tehnilist ja teaduslikku teavet ning vahendeid, 
et eriti abistada tööstuse esindajaid, eelkõige väike- ja kesksuuri ettevõtteid, 
kemikaaliohutuse aruannete koostamisel 

 Pakkuda liikmesriikide pädevatele asutustele REACH-määruse rakendamisel tehnilist ja 
teaduslikku teavet ning abistada pädevate asutuste kasutajatugesid 

 Võtta vastu ja kontrollida PPORD-erandite taotlusi 

 Eelregistreerimine: 

– Võtta teave vastu ja avaldada see kõigile tootjatele ja importijatele, kes on 
esitanud teavet mõne aine kohta; vajaduse korral lahendada vastuolud 

– Avaldada ECHA veebilehel eelregistreeritud ainete loetelu; ajakohastada loetelu 
allkasutajate taotlusel 

 Korraldada mittefaasiainete andmete jagamise eeskirju 

 Registreerimine: kontrollida terviklikkust, nõuda registreerimisandmete täiendamist ja 
lükata tagasi registreerimistoimikud, mis ei ole terviklikud 

 Hindamine: 

– Tagada ühtlustatud lähenemine; määrata prioriteedid ja teha otsused 
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– Hinnata registreerimistoimikuid, sealhulgas katsetamisettepanekuid ja valikuliselt 
muid registreerimistaotlusi 

– Ainete hindamine: esitada ühenduse hindamisplaani kavandeid, koordineerida 
ainete hindamise menetlust 

– Teha katsetamisettepanekute otsuseid 

 Toodetes sisalduvad ained: teha teadete otsused 

 Autoriseerimine/piiramine: hallata menetlust ja esitada arvamusi, soovitada prioriteete 

 Foorumi ja komiteede sekretariaat 

 Otsustada esitatud teabele juurdepääs 

 Avaldada ettenähtud teave avalikus andmebaasis 

 Menetleda kaebusi 

IV Euroopa Komisjon 

 Otsustada hindamismenetluse raames lisateabe vajadus, kui liikmesriikide komitee ei 
saavuta konsensust 

 Lisada aineid autoriseerimissüsteemi 

 Otsustada autoriseerimine või autoriseerimata jätmine 

 Otsustada piirangud 

V Kõik sidusrühmad, sealhulgas kaubandus- ja tööstusorganisatsioonid, 
vabaühendused ja avalikkus 

Sidusrühmadel on järgmised võimalused: 

 Saada ECHA veebilehelt mittekonfidentsiaalset teavet 

 Taotleda teabele juurdepääsu 

 Hindamine: esitada teaduslikult usaldusväärseid ja asjakohaseid andmeid ning 
uuringutulemusi seoses ECHA veebilehel avaldatud katsetamisettepanekutega 

 Autoriseerimine: 

- Esitada märkusi ainete kohta, mida ECHA ettepaneku kohaselt tuleks nimetada 
prioriteetseks, ja kasutusalade kohta, mida kavatsetakse autoriseerimisnõudest 
vabastada 

- Esitada võimalike alternatiivide teavet 

 Piiramine: 

- Esitada märkusi piiramisettepanekute kohta 

- Esitada soovitatud piirangute sotsiaal-majanduslik analüüs või selle koostamist 
toetavat teavet 

- Esitada märkusi ECHA riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komitee arvamuste kavandite kohta 
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3. lisa. Dokumendi ajakohastamine 

Tabelis on loetletud dokumendi muud muudatused peale pisimuudatuste (nt trükivigade 
parandamine, sõnastuse vähene parandamine ning teistele dokumentidele ja veebilehtedele 
linkide lisamine ja ajakohastamine). 

Peatükk või 
punkt 

(versioon 
2) 

Peatükk või 
punkt 

(versioon 
1.6) 

Muudatuse sisu 

1.1. 
Joonis 1 
 

1.1 
Joonis 1 
 

– Aine koguse arvutamine tõsteti aine isoleeritud vaheainena 
kasutamise küsimusest ettepoole. 
– Lisati, et faasiainete esimene registreerimistähtaeg on 
lõppenud. 

1.2 
 

1.2 – Lisati andmete jagamine ja ühine esitamine. 
– Lisati ettenähtud tähtajaks registreerimata jätmise 
tagajärgede selgesõnaline kirjeldus. 

– 1.3 – Varasem peatükk 1.3 kustutati. 
1.3 1.4 – Kustutati ainete eri liikide (ühe ja mitme koostisosaga ained 

ning UVCB-ainete) selgitus. See asendati viitega ainete 
identifitseerimise juhendile. 
– Lisati sulamite registreerimisnõuete teave. 
– Täpsustati toodetes sisalduvate ainete registreerimise 
teavet. 

2.1.1 1.5.1 – Muudeti pealkirja. 
– Lisati ainuesindaja, toodete tootja ja levitaja rollid. 
– Täpsustati segu tootja määratlust. 
– Tollipiiride alapunkt tõsteti punkti 2.1.2.2. 

2.1.2 1.5.2 – Muudeti pealkirja. 
– Kustutati viide polümeeride teatud juhtudel registreerimise 
kohustusele. 

2.1.2.1 1.5.3 
1.5.3.1 

– Varasema kahe punkti sisust moodustati uus punkt. 
– Täpsustati juriidilise isiku määratlust. 

– 1.5.3.2 – Punkti 1.5.3.2 sisu tõsteti punkti 7.2.a. 
2.1.2.2 – – Sisu pärineb endisest punkti 1.5.1 tollipiiride alapunktist. 
2.1.2.3 – – Uus punkt, milles selgitatakse tootmise 

registreerimiskohustusi. 
– Kirjeldati ka kohustusi tootmise allhanke korral. 

2.1.2.4 1.5.3.3 – Lisati impordi registreerimiskohustuse uus näide. 
– Täpsustati importija määratlust. 

2.1.2.5 1.5.3.4 – –Euroopa Liidu välise tootja kohustus anda ainuesindajale 
ajakohast teavet Euroopa Liidu importijate loetelu kohta 
sõnastati ümber soovituseks. Lisati ainuesindaja teavitamise 
muud võimalused. 
– Ainuesindaja ülesannete endise alapunkti ulatust piirati ja 
nüüd käsitleb see üksnes registreerimiskohustusi. 
– Ainuesindaja poolt eelregistreerimise teave tõsteti peatükki 
4.2. 
– Kustutati uue registreerimistoimiku esitamise nõue juhul, 
kui ainuesindajat muudetakse varasema ainuesindaja 
nõusolekuta. 
– Täpsustati nõuet, et ainuesindaja peab esitama eraldi 
registreerimistoimikud. 

2.2.1 1.6.1 – Muudeti sisu ülesehitust. 
– Lisati nõue esitada aine teave nii tava- kui ka nanokujul 
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Peatükk või 
punkt 

(versioon 
2) 

Peatükk või 
punkt 

(versioon 
1.6) 

Muudatuse sisu 

aine kohta, kui asjakohane. 
2.2.2.1 1.6.3.1 – Täpsustati sisu. 

– Allmärkusena lisati viide radioaktiivseid aineid käsitlevale 
eraldi õigusaktile. 

2.2.2.4 1.6.3.4 – Täpsustati sisu. 
2.2.2.5 1.6.3.5 – Lisati vaheainete määratlus. 
2.2.3 1.6.4 – Muudeti sisu ülesehitust. 

– Lisati viide autoriseerimise ja piiramise kohustustele. 
2.2.3.1 1.6.4.1 – Täpsustati toiduainetes ja söötades kasutatavate ainete 

vabastuse ulatust. 
– Täpsustati vabastust ekspordi ja impordi korral. 

2.2.3.2 1.6.4.2 – Täpsustati ravimite vabastust ekspordi ja impordi korral. 
– Vääriti mõistmise vältimiseks kustutati viited REACH-
määruse autoriseerimisnõuetele. 

2.2.3.4 1.6.4.4 – V lisa näide asendati viitega V lisa juhendile. 
2.2.3.5 1.6.4.5 – Lisati viide ainete samasuse tuvastamise kriteeriumidele. 

– Täpsustati taaskasutusse võetud ainete vabastuse 
tingimusi. 
– Lisati täiendavat teavet jäätmete ja taaskasutusse 
võetudainete juhendi kohta. 

2.2.3.6 1.6.4.6 – Lisati viide ainete samasuse tuvastamise kriteeriumidele. 
– Täpsustati reimporditava aine tarneahela vabastuse 
tingimusi. 
– Lisati viide tarneahelas teabele esitatavatele nõuetele.  

2.2.3.7 1.6.4.7 – Lisati polümeeri määratlus. 
– Selgitati monomeeride registreerimise tingimusi. 

2.2.3.8 1.6.4.8 – Muudeti pealkirja. 
– Täpsustati, et PPORD-teate künniskogus on 1 tonn aastas. 
– Lisati vabastusega hõlmatud klientide identifitseerimise 
nõue. 

2.2.4.1 1.6.5.1 – Muudeti pealkirja. 
– Allmärkusena täpsustati, et mikroorganismid ei kuulu 
REACH-määruse kohaldamisalasse. 
– Täpsustati tingimusi, mille korral biotsiidides kasutatavad 
ained loetakse registreerituks. 
– Kustutati viide biotsiidides kasutatavate ainete teabe ECHA 
andmebaasi lisamisele. 

2.2.4.2 1.6.5.2 – Muudeti pealkirja. 
– Allmärkusena täpsustati, et mikroorganismid ei kuulu 
REACH-määruse kohaldamisalasse. 
– Täpsustati tingimusi, mille korral taimekaitsevahendites 
kasutatavad ained loetakse registreerituks. 
– Kustutati viide taimekaitsevahendites kasutatavate ainete 
teabe ECHA andmebaasi lisamisele. 

2.2.5 – – Uus vaheainete punkt. 
2.2.6 1.6.2 – Esitati lisateavet registreerimisele kuuluva koguse kohta. 
2.2.6.1 1.6.2.1 – Vaheainete koguse arvutamise teave tõsteti järgmisse 

punkti 2.2.6.2. 
2.2.6.2 1.6.2.1 – Kustutati mitmeks kasutusalaks (PPORD–aine, vaheaine, 

muud kasutusalad) toodetava või imporditava aine andmete 
esitamise teave. 
– Täpsustati vaheainete nõutava teabe määramist. 
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Peatükk või 
punkt 

(versioon 
2) 

Peatükk või 
punkt 

(versioon 
1.6) 

Muudatuse sisu 

– Tootest eralduma ette nähtud ainete koguse arvutamise 
teave tõsteti punkti 2.2.6.3. 

2.2.6.3 1.6.2.2 – Lisati nõutava teabe määramiseks kasutatava koguse teave. 
– Tootest eralduma ette nähtud ainete koguse arvutamise 
teave tõsteti siia. 

2.2.6.5 1.6.2.3 – Punktis 1.6.2.3 olnud näited tõsteti punkti 2.3.2. 
2.3.1.1 1.7.1.1 – Kustutati viide eelregistreerimise tähtajale. 

– Sõnastati ümber endiste polümeeride lõik. 
2.3.2 1.7.2 – Määratleti iga tähtaja jaoks toimiku esitamise hiliseim aeg. 

– Täpsustati mõistet „direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
klassifitseeritud”. 
– Lisati registreerimistähtaja määramise selgitus. 
– Endises punktis 1.6.2.3 olnud näited tõsteti siia. 
– Määratleti kõigis näidetes nõutava teabe määramiseks 
kasutatavad kogused. 

3.1 – – Sissejuhatus nõutava teabe teemasse. 
3.1.1 8.1.1 – Täpsustati sisu. 

– Lisati tabel 2, mis loetleb nõutavad standardandmed. 
– Lisati viited olemasolevatele juhenditele.  

3.1.2 8.1.2 – Täpsustati sisu. 
– 8.1.3 – Punkt 8.1.3 kustutati. 
– 8.1.3.1 – Punkt 8.1.3.1 kustutati. 
– 8.1.3.2 – Punkt 8.1.3.2 kustutati. 
– 8.1.3.3 – Punkt 8.1.3.3 kustutati. 
– 8.1.3.4 – Punkt 8.1.3.4 kustutati. 
3.2.1 1.8.1 – Täpsustati sisu. 

– Registreerimistoimiku vormingu teave tõsteti punkti 3.2.2. 
– Kustutati kemikaaliohutuse hindamise etappide teave. 
Kemikaaliohutuse hindamise kogu teave on nüüd peatükis 
5.3. 

3.2.2 1.8.1 
8.2.1 

– Punkti 3.2.2 koondati osa IUCLIDi teabest, mis varem oli 
punktides 1.8.1 ja 8.2.1. 

3.2.3 –  – Toimiku esitamise sissejuhatus. 
3.3 1.8.4 – Kolmandast isikust esindajat käsitlev tekst tõsteti peatükki 

4.1. 
– Lisati ühise esitamise nõude kohaldamise täpsustus. 

3.3.1 1.8.4.1 – Lisati juht- ja liikmesregistreerija toimiku selgitus. 
– Lisati uus tabel (tabel 3), mis loetleb juht- ja 
liikmesregistreerija toimikus nõutavad andmed. 
– Selgitati nõuet, et potentsiaalne registreerija peab osalema 
ühises esitamises, kui samal ainel on üks või mitu varasemat 
registreerijat. 

3.3.2 1.8.4.2 – Täiendavalt selgitati toimikute esitamise järjestust teatud 
teabe ühisest esitamisest loobumise korral. 

4.1 2.1 – Lisati andmete jagamise eesmärgi määratlus. 
– Lisati viide aineteabe jagamise foorumile. 
– Rõhutati aine identifitseerimise tähtsust. 
– Kolmandast isikust esindaja teave tõsteti siia. 

4.2 2.2 – Kustutati eelregistreerimise tähtaja teave. 
– Lisati toodetes sisalduvate ainete eelregistreerimise teave. 
– Ainuesindaja poolt eelregistreerimise teave tõsteti endisest 
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Peatükk või 
punkt 

(versioon 
2) 

Peatükk või 
punkt 

(versioon 
1.6) 

Muudatuse sisu 

punktist 1.5.3.4 siia. 
4.3 – – Uus lühipunkt aineteabe vahetuse foorumi moodustamise 

kohta. 
4.4 2.3 

2.3.1 
2.3.2 

– Muudeti sisu ülesehitust. 

4.4.1 2.3.3 
2.3.3.1 
2.3.3.2 
2.3.3.3 
2.3.4 

– Muudeti sisu ülesehitust. 
– Lisati aine identifitseerimisandmete teave. 

4.4.2 2.3.5 – Lisati selgesõnaline nõue, et registreerija peab osalema 
ühises esitamises, juhul kui sama aine on juba registreeritud. 

5 8 – Muudeti sisu ülesehitust. 
5.1 8.2 

3. tabel 
– Muudeti sisu ülesehitust. 

5.2 8.2.2 – Täpsustati sisu. 
– 8.2.2.1 

8.2.2.2 
– Punktid kustutati. 

5.2.1 8.2.2.3 – Muudeti sisu ülesehitust. 
– Kustutati soovitus, et ainuesindajad peaksid 
registreerimistoimikus esitama importijate loetelu. 

5.2.2 8.2.2.4 – Lisati ühisel esitamisel mitme klassifikatsiooni esitamise 
võimalus. 

5.2.3 8.2.2.5 – Määratleti IUCLIDis esitatavad tootmise, kasutamise ja 
kokkupuute miinimumandmed. 
– Koguse esitamise kirjeldus tõsteti punkti 5.2.3.1. 

5.2.3.1 8.2.2.5 – Koguse esitamise kirjeldus tõsteti siia. 
– Täpsustati sisu. 

5.2.4 8.2.2.6 
8.2.2.6.1 
8.2.2.6.2 
8.2.2.6.3 
8.2.2.6.4 

– Täpsustati ainete olemuslike omaduste esitamise teavet ja 
tõsteti see punkti 5.2.4. 

5.2.5 8.2.2.7 – Täpsustati sisu. 
– Määratleti teave, mis tuleb esitada ohutu kasutamise 
juhistes. 

5.2.6 8.2.2.8 – Täpsustati sisu. 
5.2.7 8.2.2.8 – Täpsustati sisu. 
5.3 8.2.3 – Lisati tabel 5. 

– Kustutati IUCLIDi kemikaaliohutuse aruande 
pistikprogrammi teave. 

5.3.1.1.1 8.2.3.1.1 – Lisati viide toiduainetega kokkupuutuvate materjalide ja 
kosmeetikatoodete vabastusele.  

5.3.1.1.4 8.2.3.1.4 – Lisati allmärkus hinnangu lisamise kohta IUCLID 5-s. 
5.3.1.3 8.2.3.3 – ti Mainiti kvalitatiivset ja poolkvantitatiivset 

riskiiseloomustust. 
– 8.2.4 

8.2.4.1 
8.2.4.2 

– Ühise esitamise toimiku koostamise praktilised juhised on 
nüüd peatükis 11.3. 

5.3.2 – – Uued Chesari punktid. 
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Peatükk või 
punkt 

(versioon 
2) 

Peatükk või 
punkt 

(versioon 
1.6) 

Muudatuse sisu 

5.3.2.1 
6.1.1 3.1.1 – Lisati viide tarnija kohustusele ohutuskaarti ajakohastada. 
6.2 3.2 –Ajakohastati klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teavet. 
7 4 

9 
– Varem 4. ja 9. peatükis olnud teavet täpsustati ja see 
koondati 7. peatükiks. 
– Mitteterviklike algsete registreerimisdokumentide tõttu 
ajakohastamise teave tõsteti punkti 10.3.3 terviklikkuse 
kontrolli lõiku. 
– Juriidilise isiku muutumise teave tõsteti endisest punktist 
1.5.3.4 siia. 

8 5 – Ajakohastati edasikaevatavate juhtude loetelu, mis loetleb 
nüüd kõik REACH-määruses sätestatud juhtumid. 

9 6 – Lisati täpsustus, mis ettevõtte suuruse peab ainuesindaja 
esitama. 
– Lisati, et ECHA kontrollib väike- ja kesksuure ettevõtte 
staatust. 
– Täpsustati ajakohastamise tasu. 

10.4 7.3 – Lisati teave tagajärgede kohta juhul, kui registreerija ei 
esita või ei täienda registreerimistoimikut ettenähtud 
tähtpäevaks. 

10.7 7.6 – Täpsustati registreerimistoimiku ajakohastamise menetlust. 
II osa – – II osa 11., 12., 13. ja 14. peatükis esitati toimiku 

koostamise ja ECHA–le esitamise praktiline teave 
registreerijatele. 
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