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1 SISSEJUHATUS: MIS ON SELLE DOKUMENDI EESMÄRK? 

 
REACH1 on kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev 
määrus (inglise keeles: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals). Protsessi haldab Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). REACH muudab 
tööstuse vastutavaks riskide eest, mida kemikaalid võivad inimtervisele ja keskkonnale 
tekitada. Kõik, kes toodavad ja impordivad keemilisi aineid kas puhaste ainetena, 
kemikaalisegu komponentidena või toodetes sisalduvate ainetena, millest need on ette 
nähtud eralduma, peavad tuvastama ja haldama toodetavate ja turustatavate ainetega 
seotud riske ning edastama kasutajatele tarneahela kaudu vastavat ohutusteavet. 
Seetõttu peavad tootjad ja importijad koguma või koondama oma ainete kohta andmeid 
ning hindama, kuidas sobivate riskijuhtimismeetmete rakendamise ja soovitamise abil 
ohjata inimtervisele ja keskkonnale tekkivaid riske. Selleks tuleb teatud juhtudel välja 
töötada niinimetatud kokkupuutestsenaariumid ja edastada need ohutuskaardi lisana, et 
võimaldada tarneahelas allapool tegutsejatel viia oma tegevus kooskõlla aine ohutu 
kasutamise tingimustega. Kogutud andmete kokkuvõte ja vastav kemikaaliohutuse 
hinnang (sealhulgas vajaduse korral kokkupuutestsenaariumid) tuleb saata koos 
registreerimistoimikuga ECHAle. 
 
REACH-määruses on kaks keskset põhimõtet, mis avardavad seniseid kemikaalide 
kontrolliskeeme: 

 Kemikaalide ohutu kasutamise eest vastutab tööstus, ECHA ja teised 
reguleerimisasutused suunavad oma tegevuse pistelistele kontrollidele või eriti 
problemaatilistele valdkondadele. 

 Mitmesugustes REACH-protsessides on kesksel kohal riskihindamine.  
 
Käesoleva juhendi eesmärgiks on tutvustada lihtsalt ja kokkuvõtlikult REACH-
määrusega seotud keemiliste ainete registreerimistoimikutes sisalduv teave, eelkõige 
teabele esitatavaid nõudeid ehk füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste omaduste andmeid ja kemikaaliohutuse hindamist. Lisaks pakutakse 
registreerimistoimiku koostamise ja esitamise kohta praktilisi juhiseid. Lõpuks 
kirjeldatakse olulisi järeltoiminguid, mida ECHA ja registreerijad peavad tegema pärast 
aine registreerimist.  
 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006. 
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2 KES PEAKS SEDA LÜHIÜLEVAADET LUGEMA? 

Käesolev dokument on mõeldud abiks tootjatele, importijatele ja ainuesindajatele, kes 
tegelevad Euroopa Majanduspiirkonnas2 (EMP) ainetega kas puhtal kujul, 
valmististes või toodetes, et selgitada neile REACH-määrusega sätestatud 
registreerimiskohustusi ja aidata teha õigeid otsuseid, mis vastavad REACH-määruse 
nõuetele. See on tähtis ka väljapool EMPd asuvatele ettevõtetele, kes ekspordivad EMP 
riikidesse ainet puhtal kujul, valmistises või toodetes ja peavad kontrollima, et EMP 
riikidesse toodete importijad tegutsevad kooskõlas REACH-määruse nõuetega. 

Lühiülevaade on määratud eelkõige juhtkonnale ja vähekogenud regulatiivtegevuse 
spetsialistidele abiks otsuste tegemisel, kuidas aineid registreerida ning hinnata 
nõuandeid, mida võivad pakkuda teised osapooled. Üheks eesmärgiks on ka teema 
sissejuhatav tutvustamine ja juurdepääsu pakkumine üksikasjalikumale teabele, mis on 
vajalik registreerimistoimikute koostamiseks (vt ptk „Viited ja lisateave“). 
 
Kui ettevõtte staatus ei ole siiski selge, on soovitatav käivitada oma rolli tuvastamiseks ja 
kohustuste täpsustamiseks ECHA3 veebilehel tööriist Navigator ning tutvuda veebilehel 
ka muude juhenditega. 

 
2 Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad Island, Liechtenstein, Norra ja 27 Euroopa Liidu 
liikmesriiki.  

3 http://guidance.echa.europa.eu/navigator_et.htm  

http://guidance.echa.europa.eu/navigator_et.htm
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_et.htm


3 JUHENDI REGULEERIMISALA TUTVUSTUS  

Järgmine skeem annab lihtsa üldülevaate REACH-protsessidest ja eriti seoses 
Euroopa Kemikaaliameti tegevusega. Käesoleva juhendi reguleerimisala – ainete 
registreerimine ja registreerimistoimikute hindamine – on kujutatud punaste 
äärejoontega kastidega.4 
 

Roll:
tootja / importija / allkasutaja

Tegevuse põhjus:
tootmine, impottimine, turustamine või ainete 

kasutamine üksikainena, valmistises või tootes

Vastutuse jagamine tootja/importija/allkasutaja vahel , et tagada 
ainete inimtervisele või keskkonnale kahjulike mõjude ärahoidmine

Klassifitseerimis-
ja 

märgistusandmik

Registreerimine (II 
jaotis)

Hindamine (VI 
jaotis)

Teave tarneahelas 
(IV jaotis)

Allkasutajad (V 
jaotis)

Autoriseerimine 
(VII jaotis)

Piirangud (VIII 
jaotis)

Vastavuse 
kontroll

Katsetamis-
ettepanekute 

analüüs

Aine hindamine

Mittefaasiained või 
eelregistreerimata 

faasiained

Faasiained 
(eelregistreeritud, sh 

hiline 
eelregistreerimine)

Päringumenetlus 
ja andmete 

jagamine selle 
tulemusel

Esialgne ainet käsitlev 
teabevahetusfoorum  
ja andmete jagamine

Väljaspool REACHi reguleerimisala:
-isoleeritud vaheained
- tollijärelevalve alla kuuluvad ained
- radioaktiivsed ained
- ohtlike ainete vedu
- jäätmed

Ühine esitamine

 
 
Joonis 1. Üldülevaade REACH-protsessidest ja käesoleva juhendi 
reguleerimisala  
 

                                                 
4 Pange tähele, et skeem annab arvatavasti ülemäära lihtsustatud pildi keerukatest REACH-
protsesside teatud aspektidest ja nendevahelistest seostest. Tuleb ka rõhutada, et skeemis 
mainitud allkasutajatel ei ole aine registreerimise kohustust.  
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4 AINETE REGISTREERIMISEST 

Aine põhimõtteline määratlus on väga lai, hõlmates mitte ainult potentsiaalselt 
ohtlikke tööstuslikke kemikaale, vaid igat liiki keemilisi aineid, mida EMP riikides 
valmistatakse või neisse imporditakse. Seetõttu hõlmab määratlus ka aineid, mida 
väga täpselt reguleerivad muud õigusaktid või mille ohtlik mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale on minimaalne või puudub üldse. Nendel ja muudel põhjustel on 
REACH nõuetest ette nähtud ka täielikke või osalisi erandeid, näiteks radioaktiivsed 
ained; vaheained; jäätmed; ravimites, toiduainetes ja loomasöödas kasutatavad 
ained; IV ja V lisas loetletud ained; polümeerid jms.  

Ained, mida toodetakse või imporditakse alates 1 tonnist aastas, tuleb registreerida 
Euroopa Kemikaaliametis, esitades füüsikalis-keemilise, toksikoloogilise ja 
ökotoksikoloogilise teabega toimiku, välja arvatud juhul, kui ained on 
registreerimisest otseselt vabastatud. Alates 1. juunist 2008 tuleb uued ained (nn 
mittefaasiained) registreerida enne tootmise või importimise algust, kuid EMP turul 
juba olevad ained (nn faasiained, mis on eelregistreeritud) saavad eelise seoses 
üleminekutingimustega, mille kohaselt võib faasiaineid registreerida olenevalt nende 
kogusest ja/või ohtlikest omadustest (s.t CMR-ained5 või R50/53-ained6) kehtestatud 
tähtajaks. Tähtajad on esitatud joonisel 2. 

 

http://echa.europa.eu

Registreerimistähtajad

 

Joonis 2. REACH-määruse registreerimistähtajad 

  

                                                 
5 CMR-ained on ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt on klassifitseeritud 1. või 2. 
kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks aineteks.   

6 R50/53-ained on ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt on klassifitseeritud 
veeorganismidele väga mürgiseks ning mis võivad avaldada pikaajalist vesikeskkonda 
kahjustavat toimet.   
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Kõigi ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse alates 10 tonnist aastas, tuleb 
läbi viia kemikaaliohutuse hindamine (CSA, Chemical Safety Assessment) ja 
dokumenteerida see registreerimistoimikus iseseisva dokumendina, nn 
kemikaaliohutuse aruandena (CSR, Chemical Safety Report). 

Pärast esitamist peavad kõik registreerimistoimikud läbima ECHA terviklikkuse 
kontrolli, et tagada kõigi määruses nõutavate üksikasjade olemasolu (sh vajalik teave 
ja registreerimistasu).7 Kui kontroll on edukas, väljastab ECHA registreerimisnumbri.8  

 

5 TEABELE ESITATAVAD NÕUDED JA 

KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE 

Selle peatüki eesmärgiks on selgitada, milline teave on REACH-määruse kohaselt 
nõutav (või ei ole vajalik) registreerimistoimiku koostamisel. Vajaliku teabe 
saamiseks peab registreerija hindama ja dokumenteerima aine mitmesuguseid 
omadusi (vt jaotis 5.1). Toimikus tavaliselt esitatav teave on loetletud VI lisas. 
Teabele esitatavad nõutavad standardandmed olenevad kogusevahemikust ja on 
üksikasjalikult kirjeldatud VII–X lisa veerus 1, nõuete kohandamise erieeskirjad on 
nimetatud lisade veerus 2 (vt jaotis 5.2). Täiendavad üldeeskirjad, kuidas nõutavaid 
standardandmeid kohandada, on XI lisas (vt jaotis 5.3). Jaotises 5.4 kirjeldatakse 
kemikaaliohutuse hindamist (CSA).  
 
 
5.1 AINETE OMADUSED  

Registreerija peab hankima teavet aine omaduste kohta. Registreerimisteabele 
esitatavad nõuded olenevad aine kogusest, mida käsitletakse järgmises jaotises. On 
oluline pidada silmas järgmiste andmete määratlemise otstarvet: 
 

 aine identifitseerimisandmete määratlemine ja iseloomustamine; 
 ohtlike omaduste tuvastamine ohtudest teavitamise jaoks; 
 ohtlike omaduste tuvastamine ja kvantifitseerimine riskihindamiseks; 
 riskihindamiseks vajaliku kokkupuutehindamise parameetrite leidmine. 

 
Need uuringud on ettenähtud keemilise aine (võimaliku) toime modelleerimiseks 
praktilist huvi pakkuvates süsteemides, s.t inimeste tervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades. Teavet kasutatakse seejärel tööstuses, et tagada aine ohutu 
kasutamine ja esitatakse registreerimistoimikus. 
 
Kemikaalide ohtlikud omadused võib liigitada järgmiselt. 
 

 Füüsikalis-keemilised ohud, nagu näiteks plahvatusohtlikkus, oksüdeerivad 
omadused ja tuleohtlikkus, on põhjustatud aine olemuslikest füüsikalistest ja 
keemilistest omadustest. 

                                                 
7 Pange tähele, et praktikas peab toimik terviklikkuse kontrollis heakskiidu saamiseks läbima 
ka viiruste ja XML-vormingu kontrolli, samuti nn tegevusreeglitele vastavuse kontrolli. 
Lisateavet selle kohta vt REACH-IT, REACH-IT Industry User Manual Part 6 – Dossier 
submission and Data Submission Manual 8 – Business Rules validation, mille leiab 
http://echa.europa.eu/reachit/supp_docs_en.asp. 

8 Lisateavet terviklikkuse kontrolli kohta on käesoleva dokumendi jaotises 7.1.  
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 Toksikoloogilised ohud tulenevad kemikaalidest, mis on inimestele kahjuliku 
toimega. Toksiline toime võib olla äge või krooniline, paikne või süsteemne, 
pöörduv või pöördumatu; aine võib sattuda organismi suu kaudu, naha kaudu 
või sissehingamisel, mõju oleneb aine toksikokineetilisest profiilist. 
Spetsiifilised toksilised toimed on näiteks söövitav ning nahka, silmi ja 
hingamisteid ärritav. Spetsiifiliste toksiliste toimete hulka kuuluvad ka naha ja 
hingamisteede ülitundlikkuse põhjustamine, toksilisus sihtelundite suhtes, 
kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivset funktsiooni kahjustav toime 
. 

 Keskkonnaohud puudutavad õhu, pinnase või vee eri osade ökosüsteeme, 
sealhulgas põhjavett ja -setteid, mida võib mõjutada kemikaali ja selle 
lagusaaduste liikumine keskkonnas.  

 
Registreerimiseks vajaliku teabe saamiseks on mitmesuguseid võimalusi, mida 
kirjeldatakse järgmistes jaotistes. Viimase väljapääsuna võib kaaluda uute uuringute 
teostamist. 
 
 
5.2 NÕUTAVAD STANDARDANDMED 

VI–XI lisas kirjeldatakse teavet, mis tuleb registreerimisel esitada tehnilise toimiku 
osana. Selles jaotises tutvustatakse iga 9 registreerimise teabele esitatavaid nõudeid 
(VI lisa) ja nõutavaid standardandmeid, mis sõltuvad aine koguse vahemikust (VII–X 
lisa).10 Teatud tüüpi vaheainete kohta kehtivad teabele esitatavad erinõuded. 
 
Ained  
 
Kõigi registreerimiste kohta kehtivat tehnilist, ärilist ja administratiivset üldteavet 
kirjeldatakse REACH-määruse VI lisas. See hõlmab järgmist põhiteavet:  

1) registreerija(te) andmed; 
2) aine identifitseerimisandmed; 
3) teave aine tootmise ja kasutusala(de) kohta;  
4) aine klassifikatsioon ja märgistus; 
5) ohutu kasutamise juhis;  
6) kokkupuudet käsitlev teave ainete kohta, mis registreeritakse koguses  

1–10 tonni aastas.  
 
Tuleb märkida, et registreerija peab registreerimistoimikus dokumenteerima aine 
keemilised identifitseerimisandmed. See teave peab olema piisav aine üheseks 
tuvastamiseks. Kui tehniliselt ei ole võimalik (või ei ole teaduslikult vajalik) anda 
teavet aine ühe või mitme tuvastusparameetri kohta, siis tuleb selgelt väljendada 
selle põhjused.  

                                                 
9 Välja arvatud teatud tüüpi vaheained, vt käesolev jaotis edaspidi.  

10 XI lisa tutvustatakse lähemalt järgmises jaotises. 
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Nõutavad standardandmed füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja 
keskkonnaomaduste kohta on loetletud määruse VII–X lisa veerus 1. Need lisad 
sisaldavad ka erieeskirju tingimuste kohta, mille korral võib andmed ära jätta või tuleb 
käivitada täiendavad uuringud (vt VII–X lisa veerg 2). Väikseima kogusevahemiku 
standardandmed on määratletud VII lisas, iga uue kogusevahemiku korral tuleb 
lisada vastava lisa nõutavad andmed. Iga registreerimise korral on täpsed teabele 
esitatavad nõuded erinevad, sõltudes aine kogusest, ohtlikkusest, kasutusalast ja 
kokkupuutest. Pange tähele, et oluline ja registreerijale kättesaadav lisateave tuleb 
kanda registreerimistoimikusse, sõltumata kasutatavast kogusevahemikust.  
 
Minimaalselt peab toimik sisaldama VI lisa teavet ja täiendavalt VII–X lisal põhinevat 
teavet vastavalt tabelile 1. 
 
Tabel 1. VII–X lisa nõutavad standardandmed  
 
Aine kriteerium Nõutavad standardandmed 
Mittefaasiained koguses ≥ 1 tonni aastas 
 

VII lisa 

Faasiained koguses ≥ 1 tonni aastas, 
mis vastavad ühele või mõlemale III lisas 
täpsustatud kriteeriumile  

VII lisa  

Faasiained koguses ≥ 1 tonni aastas, 
mis ei vasta kummalegi III lisas 
täpsustatud kriteeriumile  

VII lisa, jaotis 7 (aine füüsikalis-
keemilised omadused) 

Ained koguses ≥ 10 tonni aastas VII ja VIII lisa 
Ained koguses ≥ 100 tonni aastas  VII ja VIII lisa andmed ja katsete 

korraldamise ettepanekud IX lisas 
täpsustatud andmete saamiseks 

Ained koguses ≥ 1000 tonni aastas  VII ja VIII lisa andmed ning katsete 
korraldamise ettepanek IX ja X lisas 
täpsustatud andmete saamiseks  

 
Kui mõni VII–X lisas nõutud standarduuring ei ole tehnilistelt võimalik, võib selle ära 
jätta, andes tehnilises toimikus piisava põhjenduse. Katsetamise võib teatud juhul ära 
jätta ka kokkupuutehinnangu alusel, kui on võimalik näidata, et kokkupuudet ei ole 
inimestele ega keskkonnale (nn ainekohane kokkupuutepõhine katsetamine).11 
 
Uued uuringud tuleb teostada Euroopa Liidu standardsete katsemeetodite kohaselt 
või samaväärsete suuniste alusel, nagu näiteks Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) normatiivdokumendid. Pärast 1. juunit 2008 alustatud 
toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised uuringud peavad vastama hea laboritava12 
põhimõtetele, kuid füüsikalis-keemiliste omaduste määramisel ei ole heale 
laboritavale vastavad katsed kohustuslikud. 
 
Pange tähele, et registreerimistoimik peab sisaldama ka viidet, millise osa esitatud 
tootmise ja kasutusala(de), klassifikatsiooni ja märgistuse, VII–XI lisa jaoks vajalike 
uuringukokkuvõtete ja uuringuaruannete kokkuvõtete või kemikaaliohutuse aruande 

                                                 
11 Üksikasjalikku lisateavet nende ja muude “üldeeskirjade” kohta standardse 
katsetamisrežiimi kohandamiseks on VII kuni X lisas. 

12 Hea laboritava põhimõtted on avaldatud direktiivis 2004/10/EÜ (vt REACH, artikkel 13 (4)).   
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(kui nõutud) teabest on üle vaadanud registreerija valitud asjakohase kogemusega 
hindaja.  
 
Lisaks on registreerijal õigus taotleda konfidentsiaalsust registreerimistoimikus 
sisalduvale teabele (nt puhtusaste, lisaainete ja/või lisandite andmed, 
kogusevahemik, uuringukokkuvõtted jne), mida ECHA veebilehel ei avaldata. 
Taotlusele tuleb lisada põhjendus, miks teabe avaldamine võib kahjustada 
registreerija või mõne muu osapoole ärihuve.  
 
Vaheained 
 
Vaheaine on REACH-määruse mõttes samuti aine, mille eripäraks on, et seda 
toodetakse ja kasutatakse või tarbitakse keemilistes protsessides eesmärgiga muuta 
see aine mõneks muuks aineks. Seega ei peaks lõpptootena valminud aine 
sisaldama vaheaineid (välja arvatud võimaliku lisaaine kujul).  
 
REACH-määruses on määratletud vaheainete liigid.13  

1) Isoleerimata vaheaine  
2) Isoleeritud vaheaine:  

a) kohapeal kasutatav (mittetransporditav) isoleeritud vaheaine;  
b) transporditav isoleeritud vaheaine 

 
Kui isoleerimata vaheained on REACH-määruse käsitlusalast täielikult välja jäetud, 
siis isoleeritud vaheainete kahe liigi registreerimiseks on vaja märksa vähem 
andmeid eeldusel, et neid toodetakse ja kasutatakse allpool kirjeldatavates rangelt 
ohjatud tingimustes; vastasel korral kehtivad nende kohta ülaltoodud 
standardandmete nõuded.  
 
Isoleeritud vaheainete korral esitatakse teabele järgmised vähendatud nõuded: 

(a) registreerija(te) andmed; 
(b) vaheaine identifitseerimisandmed; 
(c) vaheaine klassifikatsioon; 
(d) kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalis-keemiliste ning inimeste 

tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta; 
(e) kasutusala üldine lühikirjeldus;  
(f) kohaldatud ning transporditavate isoleeritud vaheainete korral kasutajale 

soovitatavad riskijuhtimismeetmete üksikasjad. 
 
Peale selle tuleb transporditava isoleeritud vaheaine registreerimisel koguses üle 
1000 tonni aastas esitada VII lisa andmed. 
 

                                                 
13 Eri liiki vaheainete täpne määratlus on toodud REACH-määruse artikli 3 lõikes 15.     
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“Rangelt ohjatud tingimused” on järgmised:14 
 

(a) aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema elutsükli jooksul, 
mis sisaldab tootmist, puhastamist, seadmete puhastamist ja hooldamist, 
proovivõtmist, analüüsimist, seadmete või mahutite täitmist ja tühjendamist, 
jäätmete kõrvaldamist või puhastamist ja ladustamist;  

(b) kasutatakse protseduure ja juhtimismeetodeid, mis minimeerivad emissiooni 
ja igasugused sellest tulenevaid kokkupuuted; 

(c) ainet käitleb üksnes nõuetekohase väljaõppega ja volitatud personal;  
(d) koristamise ja hoolduse puhul kasutatakse enne süsteemi avamist ja sellesse 

sisenemist erimenetlusi, näiteks puhastamist ja pesemist;  
(e) õnnetusjuhtumite ja jäätmete tekkimise korral kasutatakse emissiooni ja 

sellest tuleneva kokkupuute minimeerimiseks puhastamisel või koristamisel 
ning hooldamisel vastavaid protseduure ja/või kontrollimeetodeid;  

(f) aine käitlusprotseduurid on hästi dokumenteeritud ning tegevuskoha 
operaatori range järelevalve all.  

 
Registreerijatel peab olema käepärast teave nende kriteeriumite täitmise kohta. 
 
Tuleb ka märkida, et kohapeal kasutatavate või transporditavate isoleeritud 
vaheainete registreerimise eest koguses 1–10 tonni ei nõuta tasu, eeldusel et ained 
on registreeritud REACH-määruse sätete kohaselt vastavalt rangelt ohjatud 
tingimustele ja registreerimine sisaldab kogu REACH-määruse VII lisas nõutavat 
teavet.15 
 
 
5.3 MITTESTANDARDSED REGISTREERIMISANDMED 

Peale REACH-määruse andmeid käsitlevate lisade (VII–X lisa) veerus 2 toodud 
erieeskirjade võib registreerija nõutavaid standardandmeid kohandada ja esitada 
nende asemel samaväärset teavet muude andmetena, kasutades näiteks 
mittestandardsete katsete teel saadud andmeid või prognoosides aine omadusi. 
Sellise kohandamise tingimused on toodud määruse XI lisas. Vähese kokkupuutega 
ainete korral on võimalik ka nn ainepõhine kokkupuutealane katsetamine. Tagamaks 
nõuetele vastavus, tuleb kõik kohandamised registreerimistoimikus korralikult 
põhjendada ja dokumenteerida. Registreerija vastutab toimiku sisu eest, s.t aine 
omaduste kohta esitatud teabe teadusliku kehtivuse eest. 
 
Olemasolevad uuringud ja kirjanduses avaldatud andmed 
 
Ideaaliks on kaasaegsed hea laboritava järgi ja ELi standardmeetodite alusel tehtud 
uuringud, kuid paljude ainete kohta on olemas vanad uuringud või ilmunud artiklid, 
mis võivad sageli pakkuda võrdväärset teavet aine omaduste hindamiseks. 
Olemasolevate uuringute kvaliteet võib suuresti erineda ja nende adekvaatsuse võib 
määratleda kahe põhielemendi alusel. 
 

                                                 
14 Vt REACH-määruse artikkel 18 lõige 4, transporditavad isoleeritud vaheained. Need 
kriteeriumid võib võtta lähtealuseks ka kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete puhul.    

15 Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 340/2008 16. aprillist 2008 (tasude määrus), artikkel 4, samas 
ka kehtivad tasud juhtumite puhul, kus need tingimused ei ole täidetud.  
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 Usaldusväärsus: uuringu sisemine kvaliteet, mille aluseks on katsemeetod, 
uuringu teostusviis ja koostatud aruanne. Usaldusväärsuse hindamiseks 
kasutatakse nn Klimischi punktiarvestuse16 süsteemi: 
1) tingimusteta usaldusväärne; 
2) tingimustega usaldusväärne; 
3) ei ole usaldusväärne; 
4) määramatu. 

 
 Asjakohasus: määr, mille ulatuses katse sobib, et hinnata konkreetset ohtu 

või riski. 
 
Andmete usaldusväärsust hinnatakse registreerija esitatud teabe ulatuse põhjal. Kui 
aruanne ei sisalda kriitilist teavet (näiteks katsetatud liike, aine 
identifitseerimisandmeid, annuse doseerimisprotseduuri jne), siis tuleb katseandmed 
hinnata REACH-määruse suhtes ebausaldusväärseteks.  
 
Üldiselt eelistatakse eelretsenseeritud teadusajakirjades avaldatud artikleid muudele. 
Tugiteabena võib kasutada tipptasemel ülevaateid, kokkuvõtteid või 
referaatväljaandeid. Kui veebis avaldatud uuringus ei ole selgesõnalist avaldust hea 
laboritava järgimise kohta, siis tuleb seda uuringut pidada pigem hea laboritava 
põhimõtetele mittevastavaks.  
 
Käsiraamatut võib vaadelda usaldusväärsena vaid juhul, kui see põhineb 
eelretsenseeritud andmete kriitilisel hindamisel. Kui kasutatud kirjanduse analüüs 
piirdub üksnes teisejärguliste teabeallikatega, siis on oluline kasutada tõendite 
kaalukuse meetodit (vt käesolevas jaotises edaspidi).  
 
Ainete rühmitamine ja analoogmeetod 
 
REACH-määruse XI lisa võimaldab kemikaale hinnata ainete rühmitamise teel (nt 
kemikaalikategooriatesse). See välistab vajaduse katsetada iga ainet iga näitaja 
suhtes. Ainete omadusi võib juhtumianalüüsi abil prognoosida sarnase struktuuriga 
kemikaalide andmete alusel, mille puhul füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja 
ökotoksikoloogilised omadused on tõenäoliselt sarnased või järgivad teatud kindlat 
mudelit. Struktuurse sarnasuse aluseks võib olla: 
 

 ühesugune funktsionaalne rühm (nt aldehüüd, epoksiid, kindel metalliioon); 
 ühesugused lähteained või ühesugused lagusaadused (nt ainevahetusraja 

meetod seotud kemikaalide uurimiseks, nagu näiteks hape-ester-sool); 
 omaduste potentsiaalse muutumise püsiv skeem kategooria piires (nt selliste 

ainete kategooriad, mille ahela pikkuse järkjärgult ja püsivalt muutub, mistõttu 
muutuvad ka aine omadused); 

 ühesugused koostisosad, kemikaaliklassid või sarnane süsinikuaatomite arv 
(nt UVCB-ained17 ). 

 

                                                 
16 Vt Klimisch H., Andreae M. and Tillmann U., A Systematic Approach for Evaluating the 
Quality of Experimental Toxicological and Ecotoxicological Data (Süstemaatiline meetod 
toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste katseandmete kvaliteedi hindamiseks). Regulatory 
Toxicology and Pharmacology 25, 1–5 (1997). 

17 Tundmatu või muutuva koostisega ained, komplekssed reaktsioonisaadused või bioloogilist 
päritolu materjalid.   
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Üks ainete omaduste sarnasuse põhjal prognoosimise ja puuduvate andmete 
lisamise meetod on seega analoogmeetod. Aine omadusi prognoositakse oletatavalt 
sarnase struktuuriga aine andmete põhjal (lähtudes struktuursest sarnasusest, 
sarnastest omadustest ja/või käitumisest). Hinnangute stabiilsus on eeldatavasti 
suurem analoogmeetodi rakendamisel kemikaali kategoorias (mis sisaldab paljusid 
aineid koos nende mõõteandmetega), võrreldes ainult kahe või paari-kolme aine 
vahelise vastavuse hindamisega. Puuduvate näitajate leidmiseks analoogmeetodi 
abil tuleb kasutada võimalikult paljusid füüsikalis-keemilisi, toksikoloogilisi ja 
keskkonna omadusi. 
 
Igal juhul peavad prognoositud tulemused vastama REACH-määruse XI lisa nõuetele 
ning olema registreerimistoimikus igakülgselt põhjendatud. Pange tähele, et 
lakooniline väide, nagu näiteks „analoogiliselt ainele X...“, ei ole kindlasti piisav 
analoogmeetodi või rühmitamise põhjendamiseks, vaid tuleb esitada kasutatud 
meetodi piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon nagu kirjeldatud vastavas 
tehnilises juhendis. Tegelikult rakendab ECHA meetodi vastuvõetavuse hindamisel 
vastava suunisdokumendi kriteeriume. 
 
Arvutusmeetodid ja hindamine (Q)SAR-mudeli abil 
 
Keemiliste ainete mõningaid omadusi saab hinnata struktuuri-aktiivsuse seoste 
(SAR) või struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivsete seoste (QSAR) abil, mida koos 
nimetatakse (Q)SAR-seosteks. Need on teoreetilised mudelid, mida võib kasutada 
ainete füüsikalis-keemiliste, bioloogiliste (nt toksikoloogiliste) ja keskkonnaomaduste 
kvalitatiivseks või kvantitatiivseks prognoosimiseks ainete keemilise struktuuri alusel.  
 
(Q)SAR-mudeli abil saadud teavet võib põhimõtteliselt kasutada katseandmete 
asemel, juhul kui on täidetud REACH-määruse XI lisas sätestatud tingimused. Mudel 
peab olema teaduslikult kehtiv, rakendatav hinnatavale ainele, andma ohtude 
klassifitseerimiseks ja riskihinnanguks sobivaid tulemusi ning olema asjakohaselt 
dokumenteeritud. On olemas tehniline juhend nimetatud tingimuste täitmiseks ja 
(Q)SAR-mudeli nõuetekohaseks dokumenteerimiseks registreerimistoimikus. ECHA 
teeb otsuse meetodi vastuvõetavuse kohta vastavas suunisdokumendis toodud 
kriteeriumite alusel.  
 
Praktikas on tõenäoline, et (Q)SAR-mudeli põhjal saadud teave osutub väga 
kasulikuks tõendite kaalukuse meetodi osana, kus see ühendatakse hinnatavat 
omadust käsitlevate muude andmetega.  
 
Tõendite kaalukus  
 
Ülevaate või järelduse aine füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste või 
ökotoksikoloogiliste omaduste näitaja kohta võib saada kättesaadaval teabel 
põhinevate tõendite kaalukuse järgi, võttes arvesse eri tüüpi andmete, näiteks 
katsetulemuste ja mitteeksperimentaalsete andmete kombinatsiooni, ning arvestades 
ka kokkupuutetüüpi, kui see on näitaja puhul oluline. Tõendite kaalukuse meetodit 
rakendatakse juhul, kui üksainus teabeallikas ei ole otsustamiseks piisav, kuid koos 
muu teabega saab näitaja kohta otsuse vastu võtta. 
 
Vabastamine kokkupuutepõhisteandmete esitamisest 
 
Andmete esitamisest vabastamise põhjuseks võib olla vähene või tähtsusetu 
kokkupuude. Ainepõhise kokkupuutealase katsetamise meetodi kohaselt võib 
kemikaaliohutuse aruandes väljatöötatud kokkupuutestsenaariumi(te) alusel ära jätta 
VIII lisa jaotistes 8.6 ja 8.7 kirjeldatud katsetamise ning IX ja X lisas toodud kõrgema 

 14



taseme uuringud. Igal juhul tuleb esitada piisav põhjendus ja dokumentatsioon. 
Põhjendus peab tuginema igakülgsele ja rangele kokkupuutehinnangule I lisa jaotise 
5 kohaselt ning vastama kõigile järgmistele kriteeriumitele:18 
 
(a) tootja või importija tõendab ja kinnitab dokumentatsioonis, et kõik järgmised 

tingimused on täidetud:  
 
 (i)  aine kogu elutsükli kõiki asjakohaseid kokkupuuteid hõlmava 

kokkupuutehinnangu tulemused näitavad, et üheski tootmisstsenaariumis ega 
üheski tuvastatud kasutusalas vastavalt VI lisa jaotises 3.5 esitatule ei esine 
olulist kokkupuudet või kokkupuude puudub üldse; 

 
 (ii)  kättesaadavate katseandmete alusel saab asjakohase aine jaoks määrata 

tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL)19 või arvutusliku mittetoimiva sisalduse 
(PNEC)20 , võttes täielikult arvesse suurenenud määramatuse, mis on tingitud 
nõutavate andmete esitamise ärajätmisest, ning et mainitud DNEL või PNEC 
on asjakohane nii nõutavate andmete esitamise ärajätmise kui ka 
riskihinnangu seisukohast; 

 
 (iii) tuletatud DNEL- või PNEC-väärtuse võrdlus kokkupuutehinnangu 

tulemustega näitab, et kokkupuude on alati kindlalt allpool saadud DNEL- või 
PNEC-väärtust; 

 
(b)  kui aine ei kuulu toote koostisse, tõendab tootja või importija ja kinnitab 

dokumentatsioonis kõigi asjakohaste stsenaariumite korral, et kogu elutsükli 
jooksul kehtivad rangelt ohjatud tingimused vastavalt artikli 18 lõike 4 punktidele 
(a)–(f);21 

 
(c)  kui aine kuulub toote koostisse, olles püsivalt seotud keemilisse maatriksisse või 

muul viisil rangelt seotud tehniliste vahendite abil, siis tõendatakse ja kinnitatakse 
dokumentatsioonis, et kõik järgmised tingimused on täidetud:  

 
 (i)  aine ei eraldu oma elutsükli jooksul; 
 
 (ii)  tõenäosus, et töötajad, avalikkus või keskkond puutuvad normaalsetes või 

mõistlikult ettearvatavates kasutustingimustes ainega kokku, on tühine; 
 
 (iii) ainet käideldakse artikli 18 lõike 4 punktides (a)–(f) sätestatud tingimuste 

kohaselt kõigi tootmis- ja valmistusetappide jooksul, sh aine jäätmekäitlus 
nendel etappidel. 

  

                                                 
18 Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 134/2009, 16. veebruar 2009, aadressil 
http://echa.europa.eu/reach/legislation_en.asp. 

19 Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL, Derived No-Effect Level), s.t ainega kokkupuute tase, 
millest suurema korral ei tohi inimene ainega kokku puutuda; vt ka järgmist jaotist.  

20 Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC, Predicted No-Effect Concentration), s.t aine selline 
sisaldus, millest väiksemal sisalduse korral ei ole ette näha kahjulike mõjude ilmnemist 
asjaomases keskkonnakomponendis; vt ka järgmist jaotist.  

21 Nagu eelmises jaotises vaheainete kohta kirjeldatud. 
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5.4 KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE  

Kemikaaliohutuse hindamine (CSA, Chemical Safety Assessment) on vahend, et 
hinnata ohtusid ja riske inimeste tervisele ja keskkonnale ning teha kindlaks kuidas 
neid ohjata sobivate riskijuhtimismeetmete rakendamise teel. Praktikas on 
kemikaaliohutuse hindamine iteratiivne protsess, kui esialgse hinnangu põhjal 
jõutakse järeldusele, et inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvaid ohte ei ole 
piisavalt ohjatud (need ei ole kontrolli all). Ohutuse hindamist võib täpsustada aine 
omaduste kohta lisateabe kogumisega, täiustades kokkupuute hinnangut või 
riskijuhtimismeetmeid. Hindamise täpsustamiseks võib olla vaja mitu järjestikust 
tsüklit, kuni saab näidata, et kõik riskid on piisava kontrolli all.  

Kemikaaliohutuse hindamine on kohustuslik kõigi registreeritavate ainete korral, mille 
kogus on vähemalt 10 tonni aastas registreerija kohta (välja arvatud vaheained 
rangelt ohjatud tingimustes). See sisaldab järgmisi etappe: 

1) terviseohtlikkuse hindamine; 
2) füüsikalis-keemilise ohu hindamine; 
3) keskkonnaohtlikkuse hindamine; 
4) püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine.  

Inimeste tervisele mõjuva ohu hindamise eesmärgiks on aine klassifikatsiooni 
kindlaksmääramine (kas see vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumitele 22) ja 
töötajatele, tarbijatele ja keskkonna kaudu kaudselt kokkupuutuvate inimeste jaoks 
mittetoimiva taseme (DNEL) 23) määratlemine. DNEL on kokkupuute tase, millest 
allpool ei teki kahjulikke tervisemõjusid kokkupuute kindla viisi ja kestuse korral. 
DNEL tuletatakse tavaliselt toksilisuskatsete tulemuste alusel, kasutades 
asjakohaseid hindamistegureid. 
 
Keskkonnaohu hindamine sisaldab samuti aine klassifikatsiooni kindlaksmääramist 
(kas on ohtlik) ja arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC24) hindamist, millest 
väiksema sisalduse korral oleks kahjuliku toime ilmnemine asjaomase keskkonna 
osa suhtes ebatõenäoline. 
 
Füüsikalis-keemilise ohu hindamise eesmärgiks on määrata aine klassifikatsioon ja 
võimalikku mõju silmas pidades hinnata vähemalt plahvatusohtlikkust, tuleohtlikkust 
ja oksüdeerimisvõimet. 

Kui eelmiste etappide tulemusel selgub, et aine on mõne klassifitseerimiskriteeriumi 
järgi ohtlik või on hinnanguliselt püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste 
omadustega (PBT) või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omadustega 
(vPvB), siis tuleb kemikaaliohutuse hindamisel teostada kaks täiendavat etappi:  

                                                 
22 Vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ. Pange tähele, et seoses määruse (EÜ) nr 1272/2008 
jõustumisega ainete ja segude klassifikatsiooni, märgistuse ja pakendamise kohta (CLP-
määrus) tuleb CLP-määruse artikli 58 (1) kohaselt alates 1. detsembrist 2010 esitada CLP-
klassifikatsioon. 

23 Vt ka selgitusi tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL) kohta eelmises jaotises. 

24 Vt ka selgitusi aine arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC) kohta eelmises jaotises.   
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5) kokkupuute hindamine; 
6) riski iseloomustamine.  

Kokkupuute hindamise eesmärk on kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu andmine 
aine annusele/kontsentratsioonile, millega inimesed ja keskkond kokku puutuvad või 
võivad kokku puutuda. Hindamise esimene etapp on kokkupuutestsenaariumi(te) 
koostamine kõigi tuvastatud kasutusalade ja elutsükli faaside jaoks ning teine etapp 
kokkupuute hindamine stsenaariumite alusel. 

Kokkupuutestsenaarium on tingimuste kogum, mis kirjeldab aine (puhta aine, 
valmistise koostisaine või toote koostisaine) valmistamist või kasutamist selle 
elutsükli vältel ELis ning seda, kuidas tootja, importija või allkasutaja ohjab või 
soovitab ohjata aine kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga. Stsenaarium peab 
sisaldama sobivaid riskijuhtimismeetmeid ja käitleimistingimusi, mis õigel 
rakendamisel tagavad aine kasutamisest tulenevate riskide piisava ohjamise. 

Riski kirjeldus koostatakse iga kokkupuutestsenaariumi kohta. Riski kirjeldus hõlmab 
tuletatud mittetoimivate tasemete (DNEL) ja arvutuslike mittetoimivate sisalduste 
(PNEC) võrdlemist vastavalt inimeste ja keskkonna hinnangulise 
kokkupuutetasemega. Ohtlike füüsikalis-keemiliste omaduste riskihindamine koosneb 
kahjuliku toime tõenäosuse ja tõsidusastme hindamisest. Kui kokkupuute 
hinnanguline tase ei ületa DNEL- ja PNEC-väärtusi, siis võib ohu lugeda piisavalt 
ohjatuks. Vastasel korral tuleb kemikaaliohutuse iteratiivset hindamist jätkata, kuni 
saab näidata, et oht on piisava kontrolli all.  

Kemikaaliohutuse hindamise tulemused dokumenteeritakse kemikaaliohutuse 
aruandes (CSR), mis esitatakse ECHAle registreerimisprotsessi osana koos tehnilise 
toimikuga. Registreerija edastab kemikaaliohutuse aruandes dokumenteeritud 
asjakohase teabe tarneahela allkasutajatele laiendatud ohutuskaardi (eSDS) kujul. 

Järgneval joonisel on kujutatud kokkuvõtlik ülevaade kemikaaliohutuse hindamise 
koostisosadest. 

Teave:  kättesaadav nõutav/vajalik

• aine olemuslikud omadused

• tootmine, kasutusala, kogus, kokkupuude, riskijuhtimine

Kokkupuute hindamine*Ohu hindamine

• Ohtude klassifitseerimine ja 
PBT-omaduste hindamine

• Annuse/kontsentratsiooni ja 
toime iseloomustamine

• Kokkupuutestsenaariumide 
koostamine (riskijuhtimismeetmed
ja käitlemistingimused)

• Kokkupuutetaseme hindamine1

Riski iseloomustus*

Risk on
ohjatud?

Edastage 
kokkupuutestsenaarium 

laiendatud ohutuskaardiga

Lisage kemikaaliohutuse 
aruandesse

* Nõutav iga 
CSA korral

Nõutav ohtliku aine või PBT/vPvB-aine või 
kokkupuuteandmetel põhineva loobumise korral vastavalt XI 
lisale

jah ei korrata

Ohtlik
või PBT-aine?Stopp

ei jah

1 PBT/vPvB-ainete korral: 
ainult heite iseloomustamine

 

Joonis 3. Kemikaaliohutuse hindamise (CSA) ülevaade 
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6 TOIMIKU KOOSTAMINE JA ESITAMINE 

Selles peatükis antakse ülevaade, kuidas koostada registreerimistoimikut ja esitada 
see Euroopa Kemikaaliametile (ning kes seda teeb). REACH-protsessi keskseks 
põhimõtteks sama aine registreerimisel on andmete jagamine ja registreerimisteabe 
ühesuguste osade ühine esitamine kemikaaliametile. Seega peavad sama aine 
registreerijad tegema tavaliselt tihedat koostööd, mis võimaldab jagada andmete 
kogumise ja genereerimisega seotud kulud (vt jaotis 6.1). Registreerimisandmete 
kogumiseks ja genereerimiseks võib rakendada nelja põhietappi (vt jaotis 6.2). 
Lõpuks peavad registreerijad olema tuttavad kemikaaliameti pakutavate IT-
vahenditega tegeliku registreerimise läbiviimiseks (vt jaotis 6.3). 
       
 
6.1 ANDMETE JAGAMINE, SIEFid JA ÜHINE REGISTREERIMINE 

Faasiainete ja mittefaasiainete puhul kehtivad erinevad andmete jagamise 
tingimused. 
 
Faasiained  
 
Andmete jagamisskeemi kasutamiseks faasiainete registreerimisel peavad ettevõtted 
tegema eelregistreerimise. Konkreetse faasiaine eelregistreerijad osalevad ainet 
käsitlevas teabevahetusfoorumis (SIEF, Substance Information Exchange Forum). 
SIEFi loomiseks rühmitatakse samade andmetega aine eelregistreerijad veebilehel 
REACH-IT esialgsesse ainet käsitlevasse teabevahetusfoorumisse (eel-SIEF). Selle 
rühmitamise alusel peavad ettevõtted oma eel-SIEFi kaasliikmetega läbi rääkima, et 
identifitseerida ja luua üks SIEF iga aine jaoks. SIEFi põhieesmärgiks on toetada 
REACH-määruse kohustuslike andmete jagamist, vältides sellega uuringute 
dubleerimist, eriti selgroogsete loomadega tehtavaid katseid. Kui mõni konkreetne 
uuring ei ole SIEFis saadaval, peavad osalejad sõlmima kokkuleppe uuringu 
läbiviimiseks, et hoida ära liigseid loomkatseid.  
 
Pärast SIEFiga liitumist nõuab REACH iga aine kohta ühte juhtregistreerija toimikut, 
mille esitab nn juhtregistreerija, s.t kombineeritud andmed kõigilt registreerijatelt aine 
omaduste kohta. Igale ühiselt registreerijale ainuomane teave esitatakse 
kemikaaliametile eraldi pärast juhtregistreerija toimiku esitamist. Registreerija võib 
esitada teatud osad eraldi, kui teabe ühise esitamisega kaasneks talle 
ebaproportsionaalselt suured kulud, kui teabe ühine esitamine põhjustaks tundliku 
äriteabe avaldamise, või kui registreerijad ei suuda kokku leppida klassifitseerimis- 
või ohutusandmete valikus. Loomkatsete jagamine on igal juhul kohustuslik, samuti 
ka loomadega mitteseotud katsete jagamine, juhul kui seda nõuab vähemalt üks 
potentsiaalne registreerija.  
 
Mittefaasiained 
 
Mittefaasiaine potentsiaalne registreerija peab tegema kemikaaliametile päringu, et 
teha kindlaks, kas aine on juba registreeritud. Kui on, võib ta kasutada REACH-
määruse raames 12 aastat või varem registreeritud aine andmeid kehtivatena uueks 
registreerimiseks. Vähem kui 12 aastat tagasi registreeritud ainete uuringud on kaitse 
all, kuid kaks osapoolt viiakse kontakti, et nad lepiksid kokku andmete jagamise 
suhtes ning et uute loomkatsete korraldamine oleks välistatud. Tuleb märkida, et nii 
potentsiaalne registreerija kui ka olemasolev registreerija on kohustatud jõudma 
kokkuleppele selgroogsete loomadega tehtavate katsete teabe jagamise suhtes. 
Selgroogsete loomadega tehtavaid katseid mittesisaldavate uuringute puhul kehtib 
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sama kohustus iga uuringu kohta, mida nõuab vähemalt üks potentsiaalne 
registreerija.  
 
  
6.2 REGISTREERIMISANDMETE KOGUMISE JA GENEREERIMISE 

ETAPID 

Registreerijad võivad VI–XI lisas toodud teabele esitatavate nõuete 
kindlaksmääramiseks ja täitmiseks kasutada alljärgnevat nelja etappi, olenevalt 
registreeritava aine kogusest, ohust, kasutusalast ja kokkupuutest.25 Pange tähele, 
et need etapid ei ole tingimata järjestikused, vaid võivad toimuda eri järjestuses ja 
teatud juhul ka kattuda. 
 

1. ETAPP: olemasoleva teabe kogumine ja jagamine 
 

 Olemasolevate katseandmete ja katsetega mitteseotud andmete kogumine 
registreeritava aine kohta, s.t potentsiaalse registreerija käsutuses olev, 
kemikaaliametist hangitav ja kirjandusest leitav teave. Registreerija peab 
hindama katseandmete usaldusväärsust, asjakohasust ja õigsust.  

 Kasutusalase, kokkupuutealase ja riskijuhtimisteabe kogumine täiendava 
teabe hankimisvajaduse hindamiseks, kuna näiteks kokkupuutetingimuste 
alusel võib kehtida andmete esitamisest vabastamine. 

 Teha kindlaks, kas on võimalik nn analoogmeetodi kasutamine või 
kuulumine mõnda kemikaalikategooriasse, ning olemasolevate 
katseandmete kogumine sarnaste ainete kohta. 

 (Q)SAR-mudeli abil saadud tulemuste kogumine aine kohta, juhul kui 
sobivad mudelid on saadaval. 

 Tõendite kaalukuse meetodi kasutamine puuduvate andmete lisamiseks 
konkreetsete näitajate ja sobiva võimaluse puhul. 

2. ETAPP: teabevajaduse kaalumine 
 
Nõutavad registreerimisandmed on täpsustatud määruse VI kuni XI lisas, nagu ülal 
kirjeldatud. 
 

3. ETAPP: teabetühikute väljaselgitamine 
 
Esimesel etapil tuvastatud kättesaadavat teavet võrreldakse teisel etapil nõutud 
vajaliku teabega ja selgitatakse välja teabetühikud. Võib osutuda vajalikuks otsida 
täiendavalt kättesaadavat teavet, näiteks põhjalikuma otsinguga kirjandusest. Sellel 
etapil on ka võimalik kindlaks teha, et mõne katse võib ära jätta seoses 
kokkupuutealaste kaalutlustega. Seejärel saab tuvastada järelejäänud teabetühikute 
lõpliku hulga. Pange tähele, et kemikaaliohutuse hindamine (CSA) võib 
riskihindamise iteratiivse protsessi käigus osutada ka täiendava katsetamise 
vajadusele. 

                                                 
25 Vt eelnevaid jaotisi 5.2 ja 5.3.  
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4. ETAPP: uute andmete hankimine / ettepaneku koostamine 
katsetamisstrateegia kohta  

 
Iga puuduva näitaja puhul tuleb otsustada, kuidas hankida vajalikku teavet kõige 
tõhusamal viisil. Katsete läbiviimise vajadusel tuleb esimese võimalusena kaaluda in 
vitro (s.t tehistingimustes) katse sobivust, üksnes äärmisel juhul aga uut in vivo 
(elusorganismis) katset katseloomadega. Kõik VII ja VIII lisas toodud nõutavad 
põhiandmed tuleb tingimata registreerimiseks hankida. Kõrgema taseme katsete 
jaoks vastavalt IX ja X lisale tuleb esitada ettepanek selliste katsete läbiviimiseks. 

 

6.3 IT-VAHENDID REGISTREERIMISEKS 

REACH-määrusele vastavate registreerimistaotluste koostamisel ja esitamisel tuleb 
kasutada kemikaaliametile määratud IT-vahendeid REACH-IT ja IUCLID 5. 
Registreerija peab koostama kogu nõutavat teavet sisaldava tehnilise toimiku 
vormingus IUCLID 5 ja esitama selle elektrooniliselt veebilehe REACH-IT kaudu 
kemikaaliametile.  
 
Peale selle, kui on vajalik kemikaaliohutuse hindamine (CSA), peab registreerija 
koostama ka kemikaaliohutuse aruande (CSR) ja esitama selle kemikaaliametile 
koos tehnilise toimikuga. Kemikaaliamet töötab praegu välja IT-vahendit 
kemikaaliohutuse hindamise jaoks, et aidata ettevõtetel koostada kemikaaliohutuse 
aruandeid ja kokkupuutestsenaariumeid. 
 
Kui sama ainet toodavad või impordivad mitu ettevõtet, nõutakse neilt teatud 
andmete ühist esitamist (registreerimisandmete ühine esitamine) ja teatud andmete 
eraldi esitamist.26 
 
Praktiliselt peaks ettevõte registreerimistaotluse koostamiseks ja kemikaaliametile 
esitamiseks tegema järgmist. 

1) Logige sisse veebilehele REACH-IT ja looge oma ettevõtte jaoks konto.  
2) Valmistage registreerimine ette, koostades tehnilise toimiku vormingus 

IUCLID 5.  
3) Tutvuge kemikaaliameti tugidokumentidega veebilehel REACH-IT (Supporting 

Documents) 27. Lugege enne toimiku koostamist tähelepanelikult läbi 
andmete esitamise juhendid („Data Submission Manuals”), eriti juhendid 4 ja 
5. Kasulikke näpunäiteid on ka kasutusjuhendi „Industry User Manual for 
REACH-IT (IUM)” osas 6, „Dossier Submission” („Toimiku esitamine”), mis 
juhivad teid sammhaaval läbi kogu protsessi. 

4) Esitage registreerimistoimik kemikaaliametile veebilehe REACH-IT abil. 
 
 

                                                 
26 Vt eelnevat jaotist 6.1.  

27 Vt aadressil http://echa.europa.eu/reachit/supp_docs_en.asp. 
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7 KEMIKAALIAMETI  JA REGISTREERIJA TEGEVUS PÄRAST 

REGISTREERIMIST 

Pärast registreerimistoimiku esitamist teostab kemikaaliamet nn terviklikkuse kontrolli 
ja kui registreerimisdokumendid on terviklikud, määrab asjaomasele ainele 
registreerimisnumbri.28 Terviklikkuse kontroll erineb põhimõtteliselt registreerimise 
vastavuse kontrollist. Vastavuse kontroll ja katsetamisettepanekute läbivaatamine 
kemikaaliametis on vastavalt REACH-määrusele toimiku hindamise 29 protseduuride 
kaks alustala. Toimiku hindamine toimub pärast terviklikkuse edukat kontrolli ja seal 
võidakse vastavalt kemikaaliameti otsusele nõuda registreerijalt registreerimistoimiku 
uuendamist. Lisaks võiks registreerija üles näidata ka algatusvõimet, uuendades 
vajadusel esitatud registreerimistoimikut. Selles jaotises kirjeldatakse lühidalt 
kemikaaliameti ja registreerijate tegevuse põhielemente pärast 
registreerimisdokumentide esitamist. 
 
7.1 TERVIKLIKKUSE KONTROLL 

REACH-määrusele vastava registreerimisprotseduuri osana peavad kõik 
registreerimistoimikud läbima kemikaaliametis nn terviklikkuse kontrolli, et tagada 
kõigi määruses ettenähtud elementide olemasolu. See ei hõlma siiski andmete 
vastavuse või kvaliteedi teaduslikku hinnangut ega põhjendusi uuringute 
ärajätmiseks. Registreerijat teavitatakse puuduvatest andmetest ja toimiku 
täiendamise vajadusest, kes peab seejärel esitama kemikaaliametile täiendatud 
toimiku uuesti. Kui toimik on läbivaatamisel hinnatud terviklikuks (s.t nõutavad 
andmed on esitatud ja vastav tasu on laekunud), väljastab kemikaaliamet 
registreerimisnumbri. 

 
 
7.2 VASTAVUSE KONTROLL 

Pärast registreerimist teostab kemikaaliamet valitud toimikute vastavuse kontrolli. 
Hindamisele kuulub vähemalt 5% toimikuid igast kogusevahemikust. Kemikaaliamet 
kontrollib eelisjärjekorras, kuid mitte ainult, toimikuid, mis vastavad vähemalt ühele 
järgmistest kriteeriumitest. 

 Toimik sisaldab teavet, mis esitatakse ühise esitamise puhul eraldi (nt 
klassifikatsioon ja märgistus, uuringu kokkuvõtted ja/või uuringute aruande 
kokkuvõtted); teiste sõnadega, ühisest esitamisest väljajäetud teavet. 

 

                                                 
28 Pange tähele, et praktikas peab toimik terviklikkuse kontrollis heakskiidu saamiseks läbima 
ka viiruste ja XML-vormingu kontrolli, samuti niinimetatud vastavuskontrolli äritavadele. 
Lisateavet selle kohta on juhendis REACH-IT „Industry User Manual” osas 6, „Dossier 
submission” ja „Data Submission Manual” osas 8: „Business Rules validation” (REACH-IT 
„Tööstusliku kasutaja juhend” osa 6: „Toimiku esitamise juhend” ja „Andmete esitamise 
juhend” osas 8: „Ärireeglite õigsuse kontroll”) aadressil  
http://echa.europa.eu/reachit/supp_docs_en.asp. 

29 Selles dokumendis ei käsitleta enam aine hindamist vastavalt REACH-määrusele. 
Üksikasjalikku teavet selle protseduuri kohta leiate kemikaaliameti suunistest toimiku ja aine 
hindamise kohta „ECHA Guidance on dossier and substance evaluation” aadressil 
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_et.htm.   
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 Toimik on koostatud aine (faasiaine või mittefaasiaine) kohta, mida 
toodetakse või imporditakse üle ühe tonni aastas ning mis ei vasta täielikult 
VII lisa nõuetele. 

 
 Toimik on koostatud aine kohta, mis kuulub ühenduse ainete hindamisplaani 

(CRAP).30 
 

Vastavuskontrolli eesmärgiks on veenduda, et tehnilises toimikus sisalduv teave 
vastab määruse nõuetele ja et teabele esitatavate nõutavate standardandmete 
kohandused ja nendega seotud põhjendused on kooskõlas niisuguseid kohandusi 
reguleerivate sätetega. Kui nõutav on ka kemikaaliohutuse hindamine, siis peab see 
toimuma määruse kohaselt ja pakutavad riskijuhtimismeetmed peavad olema 
piisavad.  

Kui kemikaaliamet jõuab järeldusele, et registreerimistoimik ei vasta nõuetele, siis 
võib kemikaaliamet 12 kuu jooksul vastavuskontrolli alustamisest koostada otsuse 
eelnõu, mis nõuab registreerijalt sellise teabe esitamist, mis on vajalik toimiku 
vastavusse viimiseks asjakohaste nõuetega. Otsuse eelnõus sätestatakse ka piisav 
tähtaeg uute uuringute teostamiseks ja täiendava teabe esitamiseks. Registreerijal 
on 30 päeva otsuse eelnõu kommenteerimiseks. Kui liikmesriikide pädevatel 
asutustel ei ole ettepanekuid paranduste kohta, võtab kemikaaliamet vastu lõpliku 
otsuse. Asjakohaste ettepanekute korral on registreerijal õigus neile 30 päeva jooksul 
vastata. Sel juhul osaleb lõpliku otsuse tegemisel kemikaaliamet liikmesriikide 
komitee (MSC). Registreerija võib kemikaaliamet lõpliku otsuse vaidlustada. Kui 
kemikaaliameti liikmesriikide komitee ei jõua üksmeelsele arvamusele, tegeleb 
protsessiga edasi Euroopa Komisjon. 

Pärast lõpliku otsuse vastuvõtmist peab registreerija esitama teabe ettenähtud 
tähtajaks. Mitme registreerija puhul peavad nad kokku leppima, kes viib läbi katsed 
kõigi registreerijate nimel, ning jagama katsetamisel tehtud kulud võrdselt. 

Alternatiivselt võib registreerija pärast otsuse eelnõu teadasaamist loobuda aine 
tootmisest või importimisest (toote valmistamisest või importimisest). Sel juhul peab 
registreerija teavitama kemikaaliametit niisugusest asjaolust, millest järeldub, et 
registreerimine tunnistatakse kehtetuks ja selle aine kohta ei saa enam nõuda 
täiendavat teavet, välja arvatud juhul, kui registreerija esitab uue 
registreerimistaotluse. Kemikaaliamet peab teavitama liikmesriigi pädevat asutust, 
kus registreerija asub. 

Tuleb rõhutada, et registreerija vastutab teabe sisu ja teadusliku kehtivuse ning 
ohutusandmete vastavuse eest. 

 
7.3 KATSETAMISETTEPANEKUTE LÄBIVAATAMINE 

Registreerimisel tuleb esitada VII ja VIII lisas sätestatud põhiandmed koos muude 
kättesaadavate andmetega. Kui ainet hakatakse tootma või importima vähemalt 100 
tonni aastas, peab registreerija lisama registreerimistoimikusse katsete läbiviimise 
ettepaneku IX lisas nõutud teabest puuduva osa saamiseks. Koguse puhul vähemalt 

                                                 
30 Ühenduse ainete hindamisplaan hõlmab kolme aasta pikkust perioodi ja määrab igal aastal 
hindamisele kuuluvad ained. Ained võetakse plaani, kui on põhjust arvata (kas 
kemikaaliametis teostatud toimiku hindamise alusel või mõne muu asjakohase allika põhjal, 
kaasa arvatud registreerimistoimikus sisalduv teave), et see aine on ohtlik inimeste tervisele 
või keskkonnale. 
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1000 tonni aastas peab katsetamisettepanek sisaldama ka X lisas loetletud uuringuid 
kõigi puuduvate teabele esitatavate nõuete kohta. 
 
Kõik katsetamisettepanekud nende kõrgema taseme uuringute kohta peab 
kemikaaliamet läbi vaatama ja koostama otsuse eelnõu kindla ajavahemiku jooksul, 
mis on toodud tabelis 2.  
 
Tabel 2. Tähtajad katsetamisettepanekute läbivaatamiseks 
 
Saadud katsetamisettepanek Kemikaaliameti tähtaeg otsuse 

eelnõu koostamiseks  
mittefaasiainete puhul 180 päeva jooksul  
faasiainete puhul 

 laekunud hiljemalt 1. detsembriks 2010 
IX ja X lisas teabele esitatavate nõuete 
täitmiseks  

hiljemalt 1. detsembriks 2012 

 laekunud hiljemalt 1. juuniks 2013 
ainult IX lisas teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks 

hiljemalt 1. juuniks 2016 

 hiljemalt 1. juuniks 2018  hiljemalt 1. juuniks 2022 
 
Katsetamisettepanekute läbivaatamise peamiseks eesmärgiks on selgitada välja, kas 
REACH-määrusega sätestatud teabele esitatavad nõuded on täidetud. Kui 
pakutavad uuringud on sobivad, täiendavad need teadmisi kemikaalide ohtlike 
omaduste kohta, mis võimaldab kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, hoides samas 
ära tarbetud loomkatsed ja vähendades kulusid. 
 
Loomkatseid sisaldavad katsetamisettepanekud avaldatakse kemikaaliameti 
veebilehel, paludes kolmandatel osapooltel esitada olemasolevaid andmeid liigsete 
katsete vältimiseks. 
 
Kemikaaliamet teeb katsetamisettepaneku kohta otsuse eelnõu, määratledes 
läbiviidavad uuringud ja andmete esitamise tähtajad. Otsuse eelnõu vastuvõtmise 
protseduur ja registreerija võimalikud käitumisvariandid pärast otsuse eelnõuga 
tutvumist (õigus kommenteerida; loobuda tootmisest või importimisest) või lõpliku 
otsusega tutvumist (esitada nõutav teave ettenähtud tähtajaks või esitada 
vastulause) on samad nagu vastavuskontrolli puhul. 
   
 
7.4 REGISTREERIMISTEABE AJAKOHASUSE TAGAMISE KOHUSTUS  

Registreerimistoimikus esitatud teabe ajakohasuse tagamiseks tuleb kemikaaliametit 
muudatustest teavitada. Registreerija on kohustatud vajadusel oma 
registreerimistoimikut uuendama. 
 
Registreerija peab kemikaaliametit teavitama omal initsiatiivil ilma liigse viivituseta 
uuest asjakohasest kättesaadavast teabest registreeritud aine või tema 
registreerimistoimikus avaldatu kohta (REACH-määruse artikkel 22 lõige 1) ja 
seejärel esitama registreerimistoimiku uuendatud versiooni. Iga muudatus juba 
esitatud teabes, nagu näiteks registreerija identifitseerimisandmed, tuleb samuti 
lisada registreerimistoimiku uuendatud versiooni.  
 
Konkreetselt tuleb arvestada, et kui registreeritud aine maht jõuab uude 
kogusevahemikku, siis registreerimistoimiku teabele esitatavad nõuded muutuvad, s.t 
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koguse piirid on 10 tonni, 100 tonni ja 1000 tonni aastas. Sel juhul peab registreerija 
teavitama kemikaaliametit koguse muutumisest ja esitama ka täiendavat teavet, mida 
temalt nõutakse seoses uue kogusevahemikuga. Kemikaaliamet peab registreerijale 
liigse viivituseta teatama eelmis(t)e registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d) ning nende 
esitatud asjakohaste kokkuvõtete või uuringute aruande kokkuvõtete olemasolu, mis 
on juba esitatud viimase 12 aasta jooksul registreeritud ainete kohta. Selgroogsete 
loomadega tehtud katseid ei tohi korrata. Kemikaaliamet peab samal ajal teatama 
eelmistele registreerijatele selle registreerija nime ja aadressi. Kättesaadavad 
uuringud tuleb registreerijaga jagada. Kui ühe aine kohta on päringu teinud mitu 
registreerijat, teatab kemikaaliamet viivitamata kõigile registreerijatele teiste 
registreerijate nimed ja aadressid.  
 
Ka ainete puhul, mida käsitletakse registreeritud ainetena, kuna neist on juba 
teavitatud vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ (nn NONS31), tuleb 
registreerimistoimikud uuendada, juhul kui ületatakse järg

32
mine künniskogus 

nnides.  

 kaasnema vastava tasuosa ülekandmine, mis on sätestatud 
sude määruses.33 

pärast registreerimisuuenduse esitamist ei tule 
emikaaliametilt vastupidist teadet. 
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uroopa Kemikaaliameti veebileht: http://echa.europa.eu

to
 
Uuendamisega peab
ta
 
Kui vastav uuendus on esitatud, peab kemikaaliamet teostama terviklikkuse kontrolli 
kolme nädala jooksul alates esitamise kuupäevast. Tootmist või importimist võib 
jätkata, kui kolme nädala jooksul 
k

 
E  

ad küsimused REACH-määruse kohta: 
ttp://echa.europa.eu/reach/faq_et.asp

 
Euroopa Kemikaaliameti korduma kippuv
h   

õigusaktide veebileht: 
ttp://echa.europa.eu/reach/legislation_en.asp

 
Euroopa Kemikaaliameti 
h   

juhendite veebileht: 
ttp://guidance.echa.europa.eu/guidance_et.htm

 
Euroopa Kemikaaliameti 
h   

 Registreerimisjuhend 

 end 

                                                

 

 
 Andmete jagamise juh

 
31 Uutest ainetest teavitamise määrus (NONS, Notification Of New Substances). 

32 Üksikasju uutest ainetest teavitamise määruse ja selle praktilise rakendamise kohta 
REACH-määruse raames leiate aadressil 
http://echa.europa.eu/doc/reachit/prev_not_sub_registrants_qa.pdf, jaotis „Questions and 
Answers for the Registrants of Previously Notified Substances, Release 3” (Eelnevalt 
teavitatud ainete registreerijate küsimused ja vastused, väljalase 3). 

33 Vt komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 artikkel 5, 16. aprill  2008. 
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 Vaheainete juhend 

 Toimiku ja aine hindamise juhend 
 
 Ainete REACH-kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend 

 Teabele esitatavate nõuete ja kem
 

ikaaliohutuse hindamise juhend 

e juhend  Hindamise prioriseerimis
 
IT-vahendid registreerimiseks  
 

 IUCLID 5 veebileht: http://iuclid.echa.europa.eu/  
 

 Veebileht REACH-IT: http://echa.europa.eu/reachit_en.asp  
 

 Veebilehe REACH-IT tugidokumendid (andmete esitamise käsiraamatud ja 
käsiraamat tööstusettevõtete jaoks): 
http://echa.europa.eu/reachit/supp_docs_en.asp 

 Eelnevalt teavitatud ainete registreerijate küsimused ja vastused (väljalase 3): 
http://echa.europa.eu/doc/reachit/prev_not_sub_registrants_qa.pdf 
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