
Käesoleva dokumendi eesmärk on 
selgitada lihtsal viisil 

REACH-määruse põhinõuded 
kemikaaliohutuse hindamisele. 

Lühiülevaade

Kemikaaliohutuse 
hindamine



 
ÕIGUSTEAVE 

 
Käesolev dokument on REACH-määruse juhend, mis selgitab REACH-määrusest 
tulenevaid kohustusi ja seda, kuidas neid täita. Tuleb siiski meeles pidada, et ainus 
autentne õiguslik alus on REACH-määrus ja käesolev dokument ei ole õiguslikult 
samaväärne teave. Euroopa Kemikaaliamet ei võta mingit vastutust seoses käesoleva 
dokumendi sisuga. 
 
 

VASTUTAMATUSESÄTE 
 
See on algselt inglise keeles koostatud dokumendi tõlke tööversioon. Dokument on 
tõlgitud ja selle terviklikkust on hinnatud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses. Eesti 
pädevad asutused kontrollivad hetkel dokumendis kasutatud teaduslikku/tehnilist 
sõnavara. Juhime tähelepanu, et ainult inglisekeelne versioon, mis on kättesaadav ka 
sellel veebilehel, on originaalversioon. 
 
 
 
 
 
ISBN-13: 978-92-95035-11-9 
 
ISSN: 1831-4937 
 
Viide: ECHA-09-B-15-ET 
 
Kuupäev: 30.09.2009 
 
Keel: ET 
 
 
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) töötab REACH-määruse juhendite põhjal välja lihtsustatud 
juhendeid eesmärgil teha vastavad REACH-määruse juhendid tööstusele kättesaadavamaks. 
Lühikokkuvõtetena ei saa need juhendid sisaldada kõiki üksikasju, mis on olemas täispikas 
juhendis. Kahtluse korral on seetõttu soovitatav täiendava teabe saamiseks lugeda põhjalikku 
täispikka juhendit. 
 
Kui teil tekib küsimusi või tähelepanekuid käesoleva dokumendi kohta, saate need esitada 
teabenõude vormil (märkige dokumendi viide ja väljaandmise kuupäev). Teabenõude vormi saab 
ECHA veebilehelt kohtaktandmete jaotisest: 

 
http://echa.europa.eu/about/contact-form_et.asp 

 
© Euroopa Kemikaaliamet 2009. Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, lisades viite 
„Allikas: Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/” ja saates avaldamise kohta kirjaliku 
teate ECHA teabetalitusele (info@echa.europa.eu). 
 
Esileht © Euroopa Kemikaaliamet 2009 
 
 

  2

http://echa.europa.eu/about/contact-form_et.asp
http://echa.europa.eu/
mailto:info@echa.europa.eu


Sisukord 
 
 
 

1 ................................................................................................. 4 SISSEJUHATUS

2 ................................ 5 MIDA TÄHENDAB KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE?

3 ............................ 7 MILLAL NÕUTAKSE KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMIST?

3.1 .................................................................................... 7 Registreerimisprotsess

3.2 .................................................................................... 7 Nõuded allkasutajatele

3.3 ................................................................................... 8 Autoriseerimistaotlused

4 ........................ 9 KUIDAS VALMISTADA KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMIST?

4.1 ................................................................................................ 9 Ohu hindamine
4.1.1 .................................................................... 9 Teabe kogumine ja hindamine
4.1.2 .................................................................................. 10 Ohtude tuvastamine
4.1.3 ............................................................ 11 Klassifitseerimine ja märgistamine
4.1.4 ....................................................................... 11 Künnistasemete tuletamine
4.1.5 ............................................................ 13 PBT ja vPvB omaduste hindamine

4.2 .................................................................................. 13 Kokkupuute hindamine
4.2.1 .................................................... 14 Kokkupuutestsenaariumide koostamine
4.2.2 .............................................................................. 15 Kokkupuute hindamine

4.3 ................................................................................... 17 Riski iseloomustamine

5 ..................................................... 20 VAJALIK AEG JA EKSPERTTEADMISED

6 ............................................................... 21 TEABE LIIKUMINE TARNEAHELAS

  3



1 SISSEJUHATUS 
 
REACH-määruse

1

 aluseks on põhimõte, et tööstus peab tagama, et nende toodetavad, 
turule viidavad või kasutatavad ained ei kahjusta inimtervist ega keskkonda. REACH-
määruse reguleerimisalas on kemikaaliohutuse hindamisel tähtis osa, sest selle abil 
tagatakse, et kõik riskid on kindlaks tehtud ja ohjatud. 
 
Käesolev juhend annab ülevaate sellest, mis on kemikaaliohutuse hindamine ning 
kuidas seda teha ja dokumenteerida. Juhendis kirjeldatakse ka teabevahetuse vajadusi 
tarneahelas ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikku aega ja 
oskusteavet. 

Juhendi eesmärk on aidata tööstusel mõista määruse üldsätteid kemikaaliohutuse 
hindamiseks. Juhend on määratud mittespetsialistile, kes soovib teada, kuidas 
sätestavad õigusaktid aine hindamise nõudeid. Palju põhjalikumate nõuannete 
saamiseks peab lugeja tutvuma juhendiga „Teabele esitatavate nõuete ja 
kemikaaliohutuse hindamise juhend”.

2

 Ka REACH-määruse terminite sõnastik on olemas 
ECHA veebilehe juhendite jaotises.

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  

                                                 
1

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, 
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ ning 2000/21/EÜ 
2

 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_et.htm 

3

 http://guidance.echa.europa.eu/ 
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2 MIDA TÄHENDAB KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE? 
 
Kemikaaliohutuse hindamine on menetlus, milles tuvastatakse ja kirjeldatakse 
tingimused, mille järgimisel loetakse aine tootmine ja kasutamine ohutuks. 
 
Kemikaaliohutuse hindamisel on kolm põhietappi: 
 

 ohu hindamine, 
 

 kokkupuute hindamine, 
 

 riski iseloomustamine. 
 
Ohu hindamiseks on vaja kättesaadav asjakohane teave aine kohta kokku koguda ja 
hinnata. Siia hulka kuulub teave aine olemuslike omaduste, tootmise ja kasutusalade 
ning nendega seotud emissioonide ja kokkupuudete kohta. Kui olemasolevast teabest 
REACH-määruse nõuete täitmiseks ei piisa, siis tuleb täiendav teave hankida. 
 
Ohu hindamise eesmärk on ainest tulenevate ohtude tuvastamine, nende võimalike 
tervise- ja keskkonnamõjude hindamine ning võimaluse korral otsustamine selle üle, 
milliseid kokkupuutega seotud künnistasemeid võib pidada ohututeks (nn mittetoimivad 
tasemed). 
 
Kui ohu hindamise tulemusena võib järeldada, et aine ei täida ohtlikuks klassifitseerimise 
kriteeriume või seda ei saa pidada püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks või väga 
püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks aineks (PBT- ja vPvB-aineks

4

), siis sellega 
kemikaaliohutuse hindamine lõpeb. Kui aine täidab mis tahes nendest kriteeriumidest, 
siis on hindamisprotsessi jätkamiseks vaja sooritada veel kaks etappi. 
 
Kokkupuute hindamine on protsess, kus mõõdetakse või hinnatakse aine annust või 
kontsentratsiooni, mis esineb inimeste või keskkonnaga tegelikul või võimalikul 
kokkupuutel, sõltuvalt aine kasutusaladest. 
 
Kokkupuute hindamisel on äärmiselt vajalik määratleda aine tootmis- ja 
kasutustingimused, sest ainult nende järgi saab määrata ainega kokkupuutetasemed. 
Aine tootmis- ja kasutustingimuste teavet nimetatakse REACH-määruses 
kokkupuutestsenaariumiks. Iga kokkupuutestsenaariumi jaoks tuleb määratleda aine 
inimeste ja keskkonnaga kokkupuutetasemed. Kokkupuutestsenaariumid peavad katma 
kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid ja aine elutsükli kõiki etappe. 
 
Kolmas etapp kemikaaliohutuse hindamisel on riski iseloomustamine, milles 
võrreldakse kokkupuutetasemeid iga mõju kohta avaldumise künnistasemetega. Kui 
teatud mõju jaoks aine künnistaset ei ole võimalik kindlaks teha, siis kasutatakse 
kvalitatiivset või poolkvantitatiivset meetodit. 
 
REACH-määruse järgi loetakse riskid ohjatuks, kui kokkupuutetasemetel ainega ei 
ületata inimestele ja keskkonnale ohutuks peetavaid künnistasemeid. Mõju korral, mille 
kohta ei ole künnistasemeid määratud, tuleb emissiooni ja kokkupuudet minimeerida või 
vältida selleks, et riske saaks lugeda ohjatuks. 
                                                 
4

 PBT: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline; vPvB: väga püsiv, väga bioakumuleeruv (vt punkti 4.1.5). 
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Kui riskid on ohjatud, siis lõpeb sellega kemikaaliohutuse hindamine. Kui riskid ei ole 
ohjatud, tuleb kemikaaliohutuse hindamist täiustada lisateabe hankimisega aine 
omaduste kohta, tootmis- või kasutustingimuste muutmise või täpsema kokkupuute 
hindamisega. Protsess on korduv ja peab kestma seni, kuni riskid on ohjatud. 
 
Tootmis- ja kasutustingimused, mille korral riskid on ohjatud, moodustavad lõpliku 
kokkupuutestsenaariumi. 
 
Kemikaaliohutuse hindamine dokumenteeritakse kemikaaliohutuse aruandes ning 
lõplikud kokkupuutestsenaariumid edastatakse tarneahelas laiendatud ohutuskaartide 
kaudu. 
 
Kui aine konkreetse kasutusala riskid ei ole ohjatud ja rohkem hindamise kordusi ei ole 
võimalik või majanduslikult mõistlik teha, siis märgitakse selline kasutusala 
mittesoovitatavaks kasutusalaks nii kemikaaliohutuse aruandes kui ka laiendatud 
ohutuskaardil. 
 
Joonisel 1 on kemikaaliohutuse hindamisprotsessi etappide ülevaade. 
 

ei jah

Teave: kättesaadav nõutav/vajalik

• Aine olemuslikud omadused

• Tootmine, kasutusala, kogus, kokkupuude, riskijuhtimine

Kokkupuute hindamine

• Kokkupuutestsenaariumide
koostamine

• Kokkupuute hindamine

Ohu hindamine
• Ohtude tuvastamine

• Klassifitseerimine ja märgistamine

• Künnistasemete tuletamine

• PBT/vPvB omaduste hindamine

Riski iseloomustamine

Kas risk 
on ohjatud?

Edastage 
kokkupuutestsenaarium 

laiendatud ohutuskaardiga

Märkige 
kemikaaliohutuse 
aruandesse

jah ei
korrata

Ohtlik või
PBT/vPvB aine?Stop

 
 
 
Joonis 1. Kemikaaliohutuse hindamise ülevaade 
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3 MILLAL NÕUTAKSE KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMIST? 
 
3.1 Registreerimisprotsess 
 
Kemikaaliohutuse hindamist nõutakse kõigi REACH-määruse reguleerimisalas 
olevate ainete suhtes, kui nende kogus on vähemalt 10 tonni aastas registreerija 
kohta. Kemikaaliohutust ei ole siiski vaja hinnata, kui aine on valmistise osa ja aine 
kontsentratsioon valmistises on väiksem kui konkreetsed kontsentratsiooni piirväärtused 
(tavaliselt 1 massi-%). Vaheained, mida toodetakse ja kasutatakse nn rangelt ohjatud 
tingimustes, on samuti vabastatud. 
 
Tavaliselt on aine tootja või importija see, kellel lasub kohustus registreerimisprotsessi 
osana viia läbi kemikaaliohutuse hindamine ja dokumenteerida see kemikaaliohutuse 
aruandes. Tootja kemikaaliohutuse aruanne ja seega ka kokkupuutestsenaariumid 
peavad katma tootmisprotsessi, kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid ja aine elutsükli 
etappe. Importija kemikaaliohutuse aruanne peab käsitlema ainult kindlaksmääratud 
kasutusalasid ja nendest tulenevaid elutsükli etappe, tootmisprotsessi mitte. 
 
Ka toodete tootjad või importijad, kellel on kohustus REACH-määruse järgi ainet 
registreerida, peavad kemikaaliohutust hindama ja dokumenteerima kemikaaliohutuse 
aruandes, kui aine esineb toodetes kogustes vähemalt 10 tonni aastas. Registreerija 
kemikaaliohutuse aruanne peab hõlmama üksnes tootega seotud aine kasutusala ja 
arvestama toote kogu kasutusiga, kaasaarvatud kõrvaldamist. 
 
Kemikaaliohutuse aruanne tuleb esitada Euroopa Kemikaaliametile koos tehnilise 
toimikuga, mis on registreerimisprotsessi osa. 
 
3.2 Nõuded allkasutajatele 
 
Ka allkasutajatel võib olla vaja hinnata kemikaaliohutust, kui aine või valmistisega 
kaasasolevates kokkupuutestsenaariumides kirjeldatud kasutustingimused ei kata 
allkasutajate või nende klientide rakendatavaid kasutustingimusi. 
 
Seda nõuet ei kohaldata, kui aine või valmistis ei vaja ohutuskaarti või kemikaaliohutuse 
aruannet põhjusel, et see ei ole klassifitseeritav ohtlikuks, või sellepärast, et seda 
toodetakse või imporditakse kogustes alla 10 tonni aastas tarnija kohta. Sellest nõudest 
on ka muid vabastusi: 
 
 kui allkasutaja kasutatav aine üldkogus on alla 1 tonn aastas; 

 
 kui allkasutaja rakendatavad kasutustingimused konkreetseks kasutusalaks on 

vähemalt sama ranged, kui on ohutuskaardil soovitatud kasutustingimused; või 
 
 kui ainet kasutatakse uurimis- ja arendustegevuseks. 

 
Allkasutaja kemikaaliohutuse hindamine peab lähtuma tema kasutusalast ja, kui see on 
asjakohane, ka tarneahela järgmiste etappide kindlaksmääratud kasutusaladest, mida 
tarnija dokumendid ei hõlma. Allkasutaja sooritatav kemikaaliohutuse hindamine erineb 
tavalisest hindamisest selle poolest, et ei ole vaja läbi viia ohu hindamist, sest 
allkasutaja saab vajaliku teabe ohutuskaardilt. 
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Allkasutaja võib otsustada ise läbi viia tarnija poolt ühe või mitme mittesoovitatava 
kasutusala kemikaaliohutus hindamine. Sel juhul peab allkasutaja täiustama esialgset 
hinnangut, sealhulgas ohu hindamist, kui see on asjakohane, kuni saab tõendada, et 
ainet kasutada on ohutu. 
 
Allkasutaja ei pea esitama oma kemikaaliohutuse aruannet Euroopa Kemikaaliametile, 
kuid aine identifitseerimisandmed ja kasutusala kirjelduse peab ametile teatama. Seda 
teavet on vaja esitada ainult siis, kui konkreetse kasutusala kohta kasutatakse ainet üle 
1 tonni aastas. 
 
3.3 Autoriseerimistaotlused 
 
Kõigi nende ainete jaoks, mis kuuluvad autoriseerimisele REACH-määruse 
kohaselt, peab hindama kemikaaliohutust, sõltumata aine kogusest. 
Kemikaaliohutuse hindamine peab katma konkreetsed kasutusalad, mille kohta 
autoriseeringut taotletakse, ja käsitlema riske, mis on autoriseerimisnõuete aluseks. 
 
Kemikaaliohutust võib hinnata tootja, importija, toote tootja/importija või allkasutaja, 
kattes oma kasutusala või tarneahela järgmiste etappide mis tahes kasutusala. Kui 
kemikaaliohutuse hindamine on registreerimisprotsessis juba läbi viidud , siis võib seda 
kasutada autoriseerimistaotluses. 
 
Kemikaaliohutuse hindamist dokumenteeriva kemikaaliohutuse aruande peab esitama 
autoriseerimistaotluses. Kui esialgne kemikaaliohutuse aruanne on esitatud koos 
registreerimistoimikuga, piisab üksnes viitest esialgsele aruandele. 
 
Kui allkasutaja aine kasutusala on kaetud tema tarnijale antud autoriseeringuga, siis 
peab allkasutaja oma kasutusala teatama Euroopa Kemikaaliametile. 
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4 KUIDAS VALMISTADA KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMIST? 
 
Kemikaaliohutuse hindamise eesmärgiks on järgmised tulemused: 
 
 Kõikide ainest tulenevate ohtude hinnang. 

 
 Selliste tingimuste tuvastamine, mille korral aine tootmisest ja kasutamisest 

tulenevad riskid on ohjatud, s.o kokkupuutestsenaariumide koostamine. 
 
 Asjakohaste andmete, põhjenduste ja järelduste dokumenteerimine 

kemikaaliohutuse aruandes. 
 
 Riske ohjavate tootmis- ja kasutustingimuste rakendamine registreerija 

valdustes. 
 
 Riskide ohjamist tagavate kasutustingimuste edastamine tarneahelas allpool 

olevatele klientidele. 
 
Kuigi kemikaaliohutuse hindamine võib kättesaadavast teabest, aine ohtlikest 
omadustest ja kokkupuute tingimustest sõltuvalt olla iga kord erinev, järgib üldine 
protsess joonisel 1 kujutatud etappe. Etappe on üksikasjalikult selgitatud järgmistes 
jaotistes. 
 
4.1 Ohu hindamine 
 
Kemikaaliohutuse hindamine algab ohu hindamisest, millel on tavaliselt järgmised 
etapid: 
 

1. Teabe kogumine ja hindamine 
 

2. Ohtude tuvastamine 
 

3. Klassifitseerimine ja märgistamine 
 

4. Künnistasemete tuletamine 
 

5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) omaduste ning väga püsivate ja 
väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine 

 
4.1.1 Teabe kogumine ja hindamine 
 
REACH-määruse järgi on registreerijad kohustatud kokku koguma kogu asjakohase ja 
kättesaadava teabe aine olemuslike omaduste kohta. See hõlmab kogu teavet aine 
füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste kohta, mis 
võib aidata tuvastada, kas ainel on ohtlikud omadused või ei ole. 
 
Registreerija peab hindama teabe kvaliteeti, sh seda, kas see on ohu hindamiseks 
usaldusväärne, asjakohane ja adekvaatne. Peab hindama ka seda, kas teave on 
täielik, st kas see vastab REACH-määruses määratletud teabele esitatavatele 
miinimumnõuetele. Need nõutavad standardandmed sõltuvad toodetavast või 
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imporditavast kogusest ning on suuremate koguste korral ulatuslikumad. Nõutavaid 
standardandmeid käsitletakse kogusevahemike kaupa REACH-määruse VII–X lisas. 
 
Nõutavaid standardandmeid võib kohandada REACH-määruses iga nõude kohta 
sätestatud konkreetsete kohandamiseeskirjade järgi. Täiendav nõutavate 
standardandmete kohandamine on võimalik üldeeskirjade ja kokkupuute arvestamise 
alusel, nagu on määratletud REACH-määruse XI lisas. Standardnõuete iga 
kohandamine peab olema registreerijal täielikult põhjendatud ja dokumenteerinud. 
 
Kui kogutud teave ei vasta teabele esitatavatele nõuetele, tuleb selle puuduse 
kõrvaldamiseks teha lisakatseid. Teatud konkreetsete omaduste kohta peab registreerija 
välja töötama katsetamisettepaneku ja rakendama või soovitama allkasutajatele 
täiendavaid riskijuhtimismeetmeid, millega ohjata riske kuni katsetulemuste selgumiseni. 
 
Aine olemuslike omaduste kohta teabe kogumine ja hindamine on REACH-määruse 
järgi registreerimise üldnõue, mis kehtib ka nende ainete kohta, mille korral 
kemikaaliohutust hinnata ei ole vaja. Teave tuleb dokumenteerida tehnilises toimikus ja 
kemikaaliohutuse aruandes, kui see on asjakohane. Selle teabe alusel toimuvad kõik 
järgmised kemikaaliohutuse hindamisega seotud tegevused. 
 
Selles etapis võib olla vaja veel teavet aine tootmise ja kasutusalade ning nendega 
seotud emissioonide ja kokkupuudete kohta. Registreerija võib sellist teavet vajada 
näiteks selleks, 
 
 et põhjendada teatud nõutavatest standardandmetest loobumist, tuginedes 

kokkupuute tõestatud puudumisele, või 
 
 et määrata, kas kokkupuuteviisi või keskkonnaosa hindamiseks on vaja 

spetsiaalset katsetamist. 
 
4.1.2 Ohtude tuvastamine 
 
Ainest tulenevate ohtude tuvastamiseks peab registreerija hindama ja ühendama kogu 
kättesaadava teabe ning määrama, kui suurel määral võib aine kahjustada inimtervist 
või keskkonda. 
 
Füüsikalis-keemiliste ohtude tuvastamise järel peab hindama aine võimet põhjustada 
ohujuhtumeid (plahvatus, tulekahju jne). Hindamine peab toimuma vähemalt järgmiste 
füüsikalis-keemiliste omaduste korral: tuleohtlikkus, plahvatusohtlikkus või oksüdeerivad 
omadused. 
 
Registreerija peab samuti tuvastama toksilised ja ökotoksilised ohud ning määrama iga 
inimtervist või keskkonda kahjustava mõju jaoks aine annuse deskriptori. Annuse 
deskriptor on mõiste, mida kasutatakse aine konkreetse toime ja selle ilmnemiseks 
vajaliku annuse vahelise seose kirjeldamiseks. Annuse deskriptoreid kasutatakse hiljem 
inimtervise ja keskkonna suhtes mittetoimiva künnistaseme tuletamiseks. Kui 
kvantitatiivset annuse-toime suhet ei ole võimalik määrata, siis tuleb kasutada 
poolkvantitatiivset või kvalitatiivset analüüsi. 
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4.1.3 Klassifitseerimine ja märgistamine 
 
Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ

5

 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
1999/45/EÜ

6

 sätestavad kriteeriumid ainete ja valmististe klassifitseerimiseks ohtlikeks 
nende olemuslike omaduste põhjal. Ained ja valmistised võib klassifitseerida tuvastatud 
tervise- ja keskkonnaohtude järgi eri ohukategooriatesse (väga toksiline, toksiline, kahjulik, 
söövitav jne). Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 1999/45/EÜ6 määratlevad ka märgistuse nõuded, et tagada ohtlike ainete ja 
valmististe ohutu käitlemine ning hoiustamine.
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Aine, valmistises või tootes sisalduva aine asjakohase klassifikatsiooni ja märgistuse 
määramine on REACH-määruse nõue ning see peab olema dokumenteeritud nii 
tehnilises registreerimistoimikus kui ka kemikaaliohutuse aruandes. 
 
Aine klassifitseerimine ohtlikuks on kemikaaliohutuse hindamisel ülioluline sisend. Koos 
hindamisega, kas aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT-aine) või väga püsiv 
ja väga bioakumuleeruv (vPvB-aine), määrab see vajaduse hinnata kokkupuudet ja 
iseloomustada riski. 
 
4.1.4 Künnistasemete tuletamine 
 
Ohtude tuvastamisest lähtudes määratleb registreerija võimaluse korral kokkupuute 
künnistasemed, millest madalamatel loetakse tervise- või keskkonnariskid ohjatuks. 
 
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) 
 
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) (ingl derived no-effect level) on ainega kokkupuute 
tase, millest suurema kogusega ei tohi inimesed kokku puutuda. 
 
DNEL mõõdab aine potentsiaali kahjustada tervist. See potentsiaal sõltub ainega 
kokkupuuteskeemist. Kokkupuuteskeem on tavaliselt määratletud järgmiste tegurite 
kombinatsiooniga: 

 
 kemikaaliga tõenäoliselt kokkupuutuv inimrühm, st töötajad, tarbijad või 

keskkonna kaudu ainega kokkupuutuvad inimesed. Mõnikord peab arvesse 
võtma enim haavatavaid inimrühmi, nagu rasedad või lapsed; 

 
 kokkupuute sagedus ja kestus, nt üksikkokkupuude või pidev kokkupuude 8 

tunni vältel; 
 
 kokkupuuteviis: naha kaudu, sissehingamisel või suu kaudu. 

 

Iga tervisemõju ja iga asjakohase kokkupuuteskeemi kohta peab määrama DNEL-
väärtuse, mille arvutamisel jagatakse tervisemõju annuse deskriptori väärtus 

                                                 
5

 27. juuni 1967. a nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- 
ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
6

 31. mai 1999. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
7

 Direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ asendatakse järk-järgult uue CLP-määrusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist), alates 
1. detsembrist 2010 ja 1. juunist 2015 
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hindamisteguriga. Annuse deskriptor määratakse aine ohtlikkuse toksikoloogilisel 
uurimisel ja seda väljendatakse enamasti suuruste NOAEL, NOAEC, LD50, LC50

8

 jt abil. 
Et annuse deskriptorid saadakse katsetulemuste alusel, siis on hindamistegurit vaja 
selleks, et võimaldada andmete ekstrapoleerimist inimestega seotud tegelikule 
kokkupuutele. 
 

Kõigi tervisemõjude kohta dokumenteeritakse iga kokkupuuteskeemi kõige väiksem 
DNEL-väärtus kemikaaliohutuse aruandes ja ohutuskaardil, kus nõutud. Neid DNEL-
väärtusi võib hiljem kasutada kemikaaliohutuse hindamisel riski iseloomustamiseks. 
 

Alati ei ole võimalik tuletada DNEL-väärtust iga tervisemõju kohta, näiteks 
kantserogeensuse korral, kui ohutut künnistaset ei ole võimalik tuletada. Nendel juhtudel 
võib kasutada poolkvantitatiivset väärtust nagu tuletatud vähim toimet avaldav 
sisaldus (DMEL) (ingl derived minimal effect level), kui andmed võimaldavad selle 
tuletamist. DMEL-väärtused kajastavad kokkupuutetasemeid, mille puhul tuvastatud 
kahjuliku toime ilmnemise tõenäosus populatsioonis on piisavalt väike, et seda mitte 
arvestada. DMEL-väärtusi võib hiljem kasutada riski iseloomustamisel samamoodi nagu 
DNEL-väärtusi. 
 

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) 
 

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) (ingl predicted no effect concentration) on aine 
kontsentratsioon mis tahes keskkonnas, millest väiksema väärtuse korral ei ilmne 
tõenäoliselt kahjulikke toimeid ei pika- ega lühiajalise kokkupuute korral. PNEC-väärtus tuleb 
määrata iga keskkonnaosa suhtes (vesikeskkond, maismaa, atmosfäär, reoveekäitlus ja 
toiduahel). 
 
Iga keskkonna PNEC-väärtus arvutatakse nii, et annuse deskriptori väärtus jagatakse 
asjakohase hindamisteguriga. Et annuse deskriptorid saadakse vaid piiratud arvul liikidega 
tehtud laborikatsetest, on vaja kasutada hindamistegurit, et võtta arvesse määramatust, mis 
on seotud ekstrapoleerimisega tegelikele ökosüsteemidele. Kui keskkonna jaoks on olemas 
mitu annuse deskriptorit, siis tuletatakse kõik võimalikud PNEC-väärtused. 
 
Iga keskkonnaosa väikseim PNEC-väärtus avaldatakse kemikaaliohutuse aruandes ja 
ohutuskaardil, kus nõutud. Neid PNEC-väärtusi võib hiljem kasutada kemikaaliohutuse 
hindamisel riski iseloomustamiseks. 
 
Kvalitatiivne meetod 
 
Alati ei ole võimalik tuletada DNEL-, DMEL- või PNEC-väärtusi iga tervisemõju või 
keskkonnaosa kohta. See võib nii olla mõjude korral, millel on künnisväärtuseta toimeviis, 
või kui katsetamine ei ole tehniliselt võimalik. Kui kemikaaliohutuse hindamisel on hiljem 
nõutud ka riski iseloomustamist, peab see põhinema kvalitatiivsel analüüsil, mis võtab 
arvesse kahjulike toimete vältimise tõenäosust. Kvalitatiivset meetodit peab põhjendama 
ja dokumenteerima kemikaaliohutuse aruandes. 
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 NOAEL: täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav annus 
 NOAEC: täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav sisaldus 
 LD50: surmav doos 50% 
 LC50: surmav kontsentratsioon 50% 
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4.1.5 PBT ja vPvB omaduste hindamine 
 
PBT-ained on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained. vPvB-ained on väga 
püsivad ja väga bioakumuleeruvad, kuid tingimata ei pruugi olla tõestatud 
toksilisusega. 
 
Kogemused nende ainetega on näidanud, et eriti tuleb võtta arvesse nende potentsiaali 
akumuleeruda keskkonnaosades ja sellise akumuleerumise pikaajaliste tagajärgede 
ettenägematust. PBT/vPVB omaduste hindamist nõutakse kõigi ainete korral, mille kohta 
peab hindama kemikaaliohutust, et võetaks arvesse ka neid spetsiifilisi probleeme. 
 
PBT/vPvB omaduste hindamise eesmärk on määrata, kas aine vastab püsivuse, 
bioakumuleerumise ja toksilisuse kriteeriumidele, mis on sätestatud REACH-
määruses. Hindamine põhineb kogu asjakohasel kättesaadaval teabel, sh kokkupuute 
teabel, mis on saadud kemikaaliohutuse hindamisel. 
 
Kui andmed aine omaduste kohta ei võimalda otsest võrdlust PBT/vPvB-kriteeriumidega 
ja vajatakse täiendavat teavet, võib registreerija otsustada, kas teha andmete saamiseks 
lisakatseid või lugeda aine kohe PBT/vPvB-aineks. Kui täiendavat katsetamist on vaja, 
peab registreerija esitama ECHA-le katsetamisettepaneku ja võtma ajutised 
riskijuhtimismeetmed, et vähendada emissiooni ning kokkupuudet seni, kuni 
katsetulemused võimaldavad teha lõplikke järeldusi. 
 
Kui on tõestatud, et aine on PBT/vPvB-aine, peab registreerija hindama kokkupuudet ja 
iseloomustama riski kemikaaliohutuse hindamise osana. 
 
Kui järeldatakse, et aine ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele, siis sellega PBT/vPvB 
omaduste hindamine lõpeb. Kokkupuute ja riski hindamist nõutakse sellest hoolimata, 
kui aine on klassifitseeritud direktiivide 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ järgi ohtlikuks. 
 
4.2 Kokkupuute hindamine 
 
Kui ohu hindamisel tuvastatakse, et aine vastab direktiivi 67/548/EMÜ järgi 
ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele või PBT/vPvB-kriteeriumidele, tuleb 
hinnata kokkupuudet, et selle järgi määratleda kokkupuutetasemed. 
 
Kui aine ei vasta ühelegi nimetatud kriteeriumile, siis ei ole kokkupuudet vaja hinnata. 
Sel juhul võib registreerija lõpetada kemikaaliohutuse hindamise kohe pärast seda, kui 
on lõpetanud ohu hindamise ja dokumenteerinud selle kemikaaliohutuse aruandes. 
 
Kokkupuute hindamisel on kaks etappi: 
 

1. Kokkupuutestsenaariumide koostamine 
 
2. Kokkupuute hindamine 

 
 
Kokkupuute hindamine hõlmab aine tootmist ja kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid 
ning nendest kindlaksmääratud kasutusaladest tulenevaid aine elutsükli etappe. See 
hõlmab ka jäätmeetappi ja, kui see on asjakohane, ka ainet sisaldavaid tooteid nende 
kasutusea vältel. 
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4.2.1 Kokkupuutestsenaariumide koostamine 
 
Kokkupuutestsenaarium on teabekogum, mis kirjeldab aine tootmis- ja kasutustingimusi, 
mis võivad põhjustada kokkupuudet inimeste ja/või keskkonnaga. Need tingimused 
hõlmavad järgmist: 
 

 käitlemistingimused, nagu kasutuse kestus ja sagedus, kasutatava aine kogus, 
aine sisaldus tootes ja protsessi temperatuur; 

 
 riskijuhtimismeetmed, nagu kohtventilatsioon, õhufiltreerimissüsteemid, 

reoveekäitlus ja isikukaitsevahendid. 
 
Registreerija peab alustama kogu kättesaadava teabe kogumisest käitlemistingimuste ja 
olemasolevate riskijuhtimismeetmete kohta tootmises, kindlaksmääratud kasutusaladel 
ning aine elutsükli etappidel. See teave võimaldab registreerijal koostada ühe või mitu 
esialgset kokkupuutestsenaariumi, mis on kokkupuute hindamise lähtepunktiks. 
 
Kui esialgne kokkupuute hindamine on valmis, siis võib teha esialgse 
riskiiseloomustuse, kus võrreldakse eeldatavaid kokkupuutetasemeid ohu hindamisel 
saadud arvutuslike mittetoimivate sisaldustega. Kui esialgse riskiiseloomustuse 
tulemusena on võimalik näidata, et riskid on ohjatud, muutuvad esialgsed 
kokkupuutestsenaariumid lõplikeks. Kui riskid ei ole ohjatud, tuleb kemikaaliohutuse 
hindamist täiustada, kuni on võimalik tõendada aine ohutut kasutamist või nimetada 
selle kasutusala või kasutusalad mittesoovitatavaks. Täiustamine hõlmab üht või mitut 
kemikaaliohutuse hindamise kordamist. 
 
Kemikaaliohutuse hindamise täiustamiseks on kolm võimalust: 
 
 parandada ohu hindamist uute andmete hankimise kaudu; 
 
 parandada kokkupuute hindamist, tagades seejuures, et kokkupuute hinnang 

on realistlik ja kajastab esialgses kokkupuutestsenaariumis määratud 
kasutustingimusi; või 

 
 parandada tootmis- või kasutustingimusi, s.o võtta rangemaid riskijuhtimis-

meetmeid või muuta käitlemistingimusi kokkupuutestsenaariumis. 
 
Registreerijal on igal juhtumil õigus valida täiustamiseks vajalik tõhusaim strateegia. 
 
Kokkupuutestsenaariume, mis on saadud kemikaaliohutuse hindamise täiustamise 
tulemusena, nimetatakse lõplikeks kokkupuutestsenaariumideks. Lõplikku 
kokkupuutestsenaariumit võib määratleda kui teabekogumit, mis kirjeldab tingimusi, mille 
olemasolul on võimalik aine tootmise ja kindlaksmääratud kasutusaladega seotud riske 
ohjata. Lõplik kokkupuutestsenaarium määratleb käitlemistingimused ja riskijuhtimis-
meetmed, mis on vajalikud aine ohutu kasutamine tagamiseks, igale sellega 
kokkupuutuva inimrühma jaoks aine elutsükli kõigi etappide jooksul, sh jäätmeetapis 
ning toodete kasutusea vältel, kus see on asjakohane. Lõplik(ud) 
kokkupuutestsenaarium(id) tuleb dokumenteerida standardvormis, mis on esitatud 
tabelis 1.9 
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Kokkupuutestsenaariumil on kemikaaliohutuse hindamises keskne osa. See on aluseks 
kokkupuute hindamisel, kuid see on koos ohutuskaardiga ka tähtis riskist teatamise 
vahend tarneahelas. Mõlema funktsiooni jaoks on oluline, et kokkupuutestsenaariumi 
teave on esitatud standardsena ja kõikehõlmaval kujul. Selles kontekstis aitab 
kasutusala kirjeldussüsteemi

9

 kasutamine liigendada teabevahetust kasutusalade ja 
kasutustingimuste teemal klientide ning tarnijate vahel. 
 
Kasutusala kirjeldussüsteem põhineb neljal koostisosal: kasutusala valdkonnal ning 
kemikaali-, protsessi- ja tootekategoorial. Iga kirjeldaja jaoks esitatakse loetelu, millest 
saab valida vajaliku kategooria. Nelja kirjeldaja kombinatsioon võimaldab enamikul 
juhtudest kirjeldada asjakohaselt kindlaksmääratud kasutusalasid. Seda võib kasutada 
ka kokkupuutestsenaariumi lühipealkirjana. 
 
Kasutusala kirjeldussüsteemi mõnda kategooriat saab kasutada vahetult 
sisendandmetena mõnes olemasolevas kokkupuute hindamise mudelis. 
Kokkupuutestsenaariumide koostamine võib alata aine kasutusalade kirjeldusest 
kasutusala kirjeldussüsteemi abil. Enamasti on siiski vaja rohkem teavet 
kasutustingimuste kohta, et hinnata kokkupuudet ja koostada lõplik 
kokkupuutestsenaarium. 
 
4.2.2 Kokkupuute hindamine 
 
Kokkupuudet tuleb hinnata iga koostatava kokkupuutestsenaariumi korral, kuni on 
määratletud lõplik kokkupuutestsenaarium. 
 
Kokkupuute hindamise ajal tuleb arvesse võtta kõiki inimrühmi, kes võivad ainega 
kokku puutuda, ja keskkonnaosi, mille kokkupuude ainega on teada. 
 
Ideaalis peab kokkupuute hindamine põhinema kokkupuute tegelikel mõõtmistel. 
Tegelikkuses on usaldusväärsete kokkupuuteandmete kättesaadavus väike ja enamasti 
piirdub töökohaga, mis tähendab, et enamasti peab kokkupuute hindamine põhinema 
kokkupuute hindamise mudelitel. 
 
On olemas suur hulk kokkupuute hindamise mudeleid, mida saab kasutada 
konkreetsel eesmärgil kokkupuutestsenaariumi koostamisel. Mudelitest on kõige 
mugavamad kasutada need, mida saab vahetult siduda kokkupuutestsenaariumi 
standardparameetritega, näiteks kasutusala kirjeldajad, aine kontsentratsioon tootes, 
toimingu käigus kasutatav kogus, kokkupuute kestus või kohtväljatõmbe-ventilatsiooni 
olemasolu. Olemasolevad mudelid, mis sobivad esialgseks kokkupuute hindamiseks, on 
muu hulgas järgmised: 
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 Kokkupuutestsenaariumi vorm ja kasutusala kirjeldussüsteem on praegu ülevaatamisel. Ettepaneku kavand on aadressil 
http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm. 
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Tabel 1: Kokkupuutestsenaariumi standardvorm9 
 

1 Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri 

2 Kokkupuutestsenaariumiga hõlmatavad protsessid ja tegevused 

Käitlemistingimused 

3. Kasutuse kestus ja sagedus 

Täpsustada töötajate, tarbijate, keskkonna kohta (kui see on asjakohane) 

4.1 Aine või valmistise füüsikaline olek; toodete pindala ja ruumala suhe 

Gaas, vedelik, pulber, graanulid, tahke aine, 

pindala ainet sisaldava toote koguse kohta (kui see on asjakohane) 

4.2 Aine kontsentratsioon valmistises või tootes 

4.3 Kasutuskorra või tegevuse kohta kasutatav kogus 

Täpsustada töötajate, tarbijate, keskkonna kohta (kui see on asjakohane) 

5 Muud asjakohased käitlemistingimused 

Näited: 

 temperatuur, pH-väärtus, rakendatav mehaaniline energia; 

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

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

Riskijuhtimismeetmed 

6.1 Inimeste (töötajate või tarbijate) tervisega seotud riskijuhtimismeetmed 

Kvantifitseeritavate üksikvõimaluste või võimaluste kombinatsiooni tüüp ja tõhusus 
kokkupuute suhtes [juhistena sõnastatavad võimalused]; täpsustada suukaudse, 
sissehingamise teel toimuva ning nahakaudse kokkupuuteviisi kohta; 

6.2 Keskkonnaga seotud riskijuhtimismeetmed 

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

7 Jäätmekäitlusmeetmed 

Aine elutsükli eri etappidel (sealhulgas valmististe või toodete kasutusea lõppetapis) 
võetavad meetmed 

Teave hinnangulise kokkupuute kohta ja allkasutajajuhised  

8 Kokkupuute hindamine ja selle allikale viitamine 

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

9 Juhised allkasutajale, et ta saaks hinnata, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piirides 

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

10

 mudel töötajate kokkupuute ja tarbijakokkupuute hindamiseks 
 
 EUSES-mudel

11

 keskkonnaga kokkupuute hindamiseks 
 
Kumbki mudelitest võimaldab kokkupuute esialgset hindamist, mis põhineb 
konservatiivsetel või halvima juhu kokkupuute tingimustel. Seda hindamist 
määratletakse tavaliselt kui esimese astme hindamist. Kui riski iseloomustuses 
osutatakse, et riskid ei ole kokkupuutetingimustel ohjatud, võib olla vaja täiendavat 
hindamist, mis põhineb üksikasjalikumatel ja spetsiifilisematel andmetel. Kõrgema astme 
hindamist saab teha, kui kasutada keerukamaid ja üksikasjalikumaid mudeleid või 
mõõtmiste tulemusel saadud andmeid kokkupuute kohta. Hindaja võib siiski jõuda 
järeldusele, et ei ole võimalik tõendada konkreetse kasutusala ohutust, ja otsustada jätta 
aine registreerimisel see kasutusala välja. 
 
Kui hinnatakse inimeste kokkupuudet ainega, tuleb arvesse võtta kõiki võimalikke 
kokkupuutestsenaariumist tulenevaid kokkupuuteskeeme. See tähendab, et iga 
inimrühma, iga kokkupuute sageduse ja kestuse ning iga võimaliku kokkupuuteviisi 
kohta tuleb määrata kokkupuutetase. 
 
Samamoodi tuleb määrata iga keskkonnaosa kohta nii kohalik kui ka piirkondlik 
kokkupuutetase. Keskkonnaga kokkupuutetase on arvutuslik kokkupuute 
kontsentratsioon (PEC) (ingl predicted exposure concentration). 
 
4.3 Riski iseloomustamine 
 
Kokkupuuteväärtusi võrreldakse riski iseloomustamisel asjakohaste künnistasemetega 
(DNEL/DMEL või PNEC). Kui künnistasemeid ei ole, tuleb iseloomustada riski 
kvalitatiivselt. 
 
Riski iseloomustamine tuleb läbi viia iga kokkupuutestsenaariumi korral, et määrata, kas 
käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed tagavad ainest tulenevate riskide ohjamise. 
 
Füüsikalis-keemiliste omaduste riskide iseloomustamine 
 
Aineid hinnatakse vähemalt nende plahvatusohtlikkuse, tuleohtlikkuse ja oksüdeerivuse 
suhtes. Hinnang sisaldab protsesside, milles aineid kasutatakse, analüüsi ja aine 
juhusliku keskkonda eraldumise või tervisekahjustuse ennetamise meetmete kirjeldust. 
 
Hindamise tulemuse järgi teeb registreerija kindlaks, kas aine kasutamine ei kujuta 
otsest ohtu või vajatakse riski vähendamiseks täiendavaid meetmeid. 
 
Inimtervisele avalduva riski iseloomustamine 
 
Kvantitatiivne inimtervisele avalduva riski iseloomustamine toimub nii, et antud 
kokkupuuteskeemi hinnangulist kokkupuutetaset võrreldakse madalaima DNEL-/DMEL-

                                                 
10

 Tasuta olemas veebilehel www.ecetoc-tra.org 
11

 Tasuta olemas veebilehel www.ecb.jrc.it/euses 
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väärtusega, st selle kokkupuuteskeemi kriitilise DNEL-/DMEL-väärtusega. Võrdlus tuleb 
teha iga konkreetsest kokkupuutestsenaariumist tuleneva kokkupuuteskeemi kohta. 
 
Kui tervisemõju kohta ei ole DNEL-/DMEL-väärtus kättesaadav, tuleb sellise mõju riski 
kirjeldada kvalitatiivselt. Riski kvalitatiivse iseloomustamise eesmärk on hinnata kahjuliku 
toime vältimise tõenäosust, kui kokkupuutestsenaariumi rakendatakse. Käitlemis-
tingimused ja riskijuhtimismeetmed peavad olema suunatud ainega kokkupuute 
vähendamisele või vältimisele. 
 
Tegelikkuses takistab DNEL- või DMEL-väärtuse puudumine konkreetse tervisemõju 
kohta (nt sensibiliseerimine või mutageensus) määramist, kas see tervisemõju on vähem 
või rohkem kriitiline kui need, mille kohta saab DNEL-/DMEL-väärtust tuletada. Sel 
põhjusel peab selles olukorras kirjeldama riski kahel eri viisil, et tagada riskide ohjatus. 
Ühelt poolt iseloomustatakse riski kvantitatiivselt või poolkvantitatiivselt, võrreldes 
kokkupuutetasemeid kriitiliste DNEL- või DMEL-väärtusega, ning teiselt poolt 
iseloomustatakse riski kvalitatiivselt nende tervisemõjude kohta, mille korral DNEL-
/DMEL-väärtust määrata ei saa. Mõlemad hindamised peavad tõendama, et riskid on 
ohjatud. 
 
Keskkonnariskide iseloomustamine 
 
Keskkonnariski kvantitatiivne iseloomustamine toimub nii, et võrreldakse PEC-väärtust 
PNEC-väärtusega. Võrdlus tehakse iga keskkonnaosa jaoks eraldi nii kohalikul kui ka 
piirkondlikul tasandil. 
 
Kui PEC- või PNEC-väärtust ei saa tuletada, tuleb iseloomustada riski kvalitatiivselt, 
näiteks PBT-/vPvB-ainete korral, kui PNEC-väärtust ei saa tuletada ühegi keskkonnaosa 
kohta. Riski kvalitatiivse iseloomustamise eesmärk on hinnata ohjamise taset ainest 
tulenevate riskide suhtes. Käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed on suunatud aine 
emissiooni keskkonda ja keskkonnaga kokkupuute vähendamisele. 
 
Kombineeritud kokkupuuted 
 
Riski iseloomustamisel tuleb arvesse võtta ka erinevate kokkupuuteviiside või allikate 
kaudu toimuva kombineeritud kokkupuute riske. See on oluline juhtudel, kus sama isik 
võib olla kokku puutunud sama ainega erinevate kehasse sisenemisviiside kaudu või 
sama ainet sisaldavate eri toodete kaudu. 
 
Ohjatud risk 
 
Riski iseloomustamisel peab leidma, kas risk inimestele ja keskkonnale on konkreetse 
kokkupuutestsenaariumi korral ohjatud või mitte. 
 
Risk loetakse piisavalt ohjatuks, kui: 
 
 aine füüsikalis-keemilistest omadustest tuleneva juhtumi tekke tõenäosus ja 

raskusaste on tühised; 
 
 hinnangulised kokkupuutetasemed ei ületa asjakohaseid DNEL-/DMEL- ega 

PNEC-väärtusi ning 
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 ainete, mille kohta ei saa DNEL-/DMEL- või PNEC-väärtusi määrata, emissioonid 
ja kokkupuuted on kokkupuutestsenaariumi rakendamisega minimeeritud 
tasemeni, kus ainete kasutamisega ei kaasne riski. 

 
Riskide ohjamist tagavat kokkupuutestsenaariumit nimetatakse lõplikuks 
kokkupuutestsenaariumiks. Selle rakendamine tootja, importija ja/või allkasutaja poolt 
tähendab, et aine kasutamine on ohutu. 
 
Kui ei ole võimalik tõendada, et riskid on ohjatud, tuleb läbi viia kemikaaliohutuse 
hindamise kordamine (nagu on kirjeldatud punktis 4.2.1), kuni saab määrata lõpliku 
kokkupuutestsenaariumi või tuleb aine kasutamine lugeda mittesoovitatavaks. 
 
Lõplik kokkupuutestsenaarium peab olema lisatud laiendatud ohutuskaardile ja 
edastatud tarneahelas allapoole. 
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5 VAJALIK AEG JA EKSPERTTEADMISED 
 
Planeerides vajalikke tegevusi ja ressursse ettevõtte ainete registreerimiseks REACH-
määruses sätestatud tähtpäevadeks, peab registreerija teadma, kui kaua protsess 
kestab ja mida maksab. Kestust ja hinda võivad mõjutada näiteks järgmised tegurid: 
 

 Kogu kättesaadava teabe kogumine ja hindamine, et leida, kas see on piisavalt 
usaldusväärne ja asjakohane, et täita REACH-määruse teabele esitatavaid 
nõudeid. Selleks on vaja ekspertteadmisi. 

 

 Teabevahetus ja koostöö ettevõtete vahel, kes registreerivad sama ainet. Seda 
on vaja andmete omavaheliseks jagamiseks ja registreerimistoimiku ühiseks 
esitamiseks. 

 

 Nende ainete määratlemine, mille korral on vaja läbi viia kemikaaliohutuse 
hindamine kas koos kokkupuude hindamisega või ilma. 

 

 Iga registreeritava aine kohta nende kõigi kasutusalade ja kasutustingimuste 
kaardistamine turul. See hõlmab ka ettevõttesisese teabe kasutamist ja 
teabevahetust kliendiühingute või esindavate üksikklientidega. Sektorites, kus on 
välja töötatud ja valideeritud üldised kokkupuutestsenaariumid, saab registreerija 
neid kasutada ulatuses, milles need on kohaldatavad tema konkreetsele turule. 

 

 Kasutusala teabe sisestamine kokkupuute hindamise standardmudelitesse. Selle 
tegemiseks on vaja kogemust ja ekspertteadmist, et tõlgendada kasutusaladelt 
saadud teave sisendväärtusteks, mida on vaja kokkupuute hindamise 
arvutusvahendi korrektseks toimimiseks. 

 

 Kasutustingimuste ja/või täiendavate riskijuhtimismeetmete tuvastamiseks võib 
olla vaja lisauuringuid, kui kokkupuute konservatiivse hindamisega ei ole võimalik 
riski ohjatust tõendada. Selliseks süvaanalüüsiks võib olla vaja ekspertteadmisi 
ja võimalik, et ka kokkupuute mõõtmisi. 
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6 TEABE LIIKUMINE TARNEAHELAS 
 
Aine tootjad ja importijad peavad REACH-määruse järgi käsitlema aine tootmist ja kõiki 
kindlaksmääratud kasutusalasid, kui see on asjakohane, kemikaaliohutuse aruandes, 
mis esitatakse aine registreerimiseks. Selleks peavad tootja või importija kokku koguma 
asjakohase teabe aine erinevate kasutusalade kohta, sh teabe asjakohaste 
riskijuhtimismeetmete ja spetsiifiliste kasutustingimuste kohta. Osa sellest teabest on 
ettevõtte siseselt juba olemas, eelkõige aine tootmise ja omakasutuse kohta. Lisateavet 
aine kasutustingimuste kohta tarneahela allpool peab tõenäoliselt koguma klientide ja 
kliendiühingute kaudu väljastpoolt. 
 
Tootja või importija peab edastama kemikaaliohutuse aruandes dokumenteeritud 
asjakohase teabe allkasutajatele, et tagada aine ohutu kasutamine. Teave edastatakse 
ohutuskaardi ja sellele lisatud kokkupuutestsenaariumide kaudu, mida koos nimetatakse 
laiendatud ohutuskaardiks. 
 
Laiendatud ohutuskaartidel on teave aine omaduste, kasutusala käitlemistingimuste ja 
asjakohaste riskijuhtimismeetmete kohta, millega tagada riskide ohjamine. Teave katab 
aine kõik kindlaksmääratud kasutusalad, mis on allkasutajatele asjakohased, ja käsitleb 
kõiki aine elutsükli etappe, sh jäätmeetappi. See võib sisaldada ka nõuandeid, mis 
viitavad REACH-määruse järgi allkasutajate kasutusaladest välja jäävatele 
kasutusaladele, nagu juhised üldsusele või asjakohaste jäätmete kõrvaldamismeetodite 
teave. 
 
Aine või valmistise iga allkasutaja, kes saab laiendatud ohutuskaardi, peab tagama, et ta 
kasutustingimused on kaetud kokkupuutestsenaariumidega. Kui see ei ole nii, siis on 
allkasutajal õigus teatada tarnijale kirjalikult oma kasutusalast, et see kasutusala 
saaks kindlaksmääratud kasutusalaks ja lisataks registreerija kemikaaliohutuse 
hindamisse. 
 
Kuigi allkasutaja võib registreeritud aine korral oma kasutusalast kirjalikult teatada millal 
tahes, on soovitatav teha seda enne aine registreerimist. Sel juhul tuleb kasutusalast 
teatada vähemalt aasta enne aine registreerimise tähtpäeva, et tagada kasutusala 
kaasamine registreerimisse juhul, kui see ei osutu mittesoovitatavaks kasutusalaks. 
 
Allkasutajad peavad samuti edastama tarneahelas ülalpool tegutsejatele mis tahes uue 
teabe ainete ohtlike omaduste kohta, nagu ka mis tahes muu teabe, mis võib seada 
kahtluse alla laiendatud ohutuskaardil määratud riskijuhtimismeetmete asjakohasuse. 
 
Kui allkasutaja otsustab ise läbi viia kemikaaliohutuse hindamise mis tahes kasutusala 
kohta, mida aine registreerija hindamine ei hõlma, võtab allkasutaja üle vastutuse 
ohutute kasutustingimuste määratlemise eest, sh teabe edastamise eest tarneahelas 
allapoole. 
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