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1. SISSEJUHATUS 

Lühijuhend esitab lihtsa ja kokkuvõtliku sissejuhatuse, kuidas aineid määruste (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH-määrus) ja (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus) kohaselt 
identifitseerida ning nimetada. 

Lühijuhend on suunatud Euroopa Majanduspiirkonnas1 (EMP) kemikaale tootvate või 
importivate ettevõtete, eelkõige väike- ja kesksuurte ettevõtete juhtidele ja otsustajatele. 
Lühijuhendi abil saavad nad leida põhielemendid, mida on vaja ainete REACH- ja CLP-
määruse kohaselt identifitseerimisel ning nimetamisel. Üksikasjalik teave ja näited on 
ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ning nimetamise täisjuhendis. 

Lühijuhendis on ka kokkuvõtlikud juhised, kuidas hinnata, kas ained on REACH- ja CLP-
määruse kohaselt samad. 

 

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

2.1. Aine selge identifitseerimise olulisus 

REACH-määruse põhitähelepanu on ainetel. Kuigi määruse sätteid kohaldatakse ainete 
tootmisele, turuleviimisele ja kasutamisele nii ainetena, valmististes kui ka toodetes, 
kohaldatakse registreerimisnõudeid üksnes ainetele. 

Aine ühene ja selge identifitseerimine on oluline eelaste, et täita REACH-määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate ainete nõudeid ja määrata kindlaks, kas need ained 
vastavad REACH-määruse teatud sätete täitmisest vabastamise nõuetele. 

Iga ettevõte peab aine identifitseerimiseks kasutama REACH-määruse VI lisas 
määratletud konkreetseid identifitseerimisparameetreid, mida on vaja REACH-määruse 
eri menetlusteks. Neid on vaja nii ettevõtetel kui ka ametiasutustel, et täita kohustusi ja 
REACH-määruse nõudeid. 

Tootjad ja importijad peavad ained nõuetekohaselt identifitseerima aineteabe vahetuse 
foorumite (SIEF) loomise ajal ja andmete jagamise eesmärgil. Ametiasutustel peab aine 
hindamisel ning piirangute ja autoriseerimiste haldamisel olema võimalik tugineda aine 
õigetele identifitseerimisandmetele. 
 
Tööstusettevõtetel on vaja aineid identifitseerida ka CLP-määruse nõuete täitmiseks ja 
ka sel juhul kohaldatakse siin juhendis kirjeldatud lähenemist. Taotlejad peavad esitama 
klassifitseerimis- ja märgistusandmikku osaliselt sama identifitseerimisteabe, mida on 
vaja REACH-määruse kohaselt. 

2.2 Aine määratlus REACH- ja CLP-määruses 

Ainet määratletakse REACH-määruse artiklis 3 ja CLP-määruse artiklis 2 järgmiselt: 

„looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos 
püsivuse säilitamiseks vajalike [lisaainete] ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, 
välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või 
muutmata selle koostist”. 

See mõiste on laiem kui puhta keemilise ühendi mõiste, mis on määratletud kui sama 
molekul. Mõiste hõlmab nii tootmisprotsessis saadud aineid kui ka aineid nende 
looduslikus olekus, mis võivad mõlemad hõlmata aine mitut koostisosa ja mida tuleb 
aine identifitseerimisel REACH- ja CLP-määruse nõuete täitmiseks võimalikult suures 
ulatuses arvesse võtta. 

REACH- ja CLP-määruse kohaselt või aine sisaldada järgmist: 

- üks või mitu põhikoostisosa: ainest olulise osa moodustavad koostisosad; 
ppõhikoostisosadeks ei ole järgmised koostisosad: 

- lisandid: kõik tootmisprotsessist või lähtematerjalidest pärinevad tahtmatud 
koostisosad. Need võivad olla toomise ajal toimuvate sekundaar- või mittetäielike 
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- lisaained: kõik aine stabiliseerimiseks sihilikult ja ainult sellel eesmärgil lisatud 
koostisosad. 

Lugeja peab hoolikalt arvestama aine ja segu erinevust. Segu koosneb mitmest ainest. 
Aine tootja või segu importija peab identifitseerima ja registreerima segu iga koostisaine 
vastavalt REACH-määrusele ning, kui vaja, teatama sellest vastavalt CLP-määrusele.  



3. REACH- JA CLP-MÄÄRUSE KOHASED AINETÜÜBID 

Ainete REACH- ja CLP-määruse kohasel identifitseerimisel tuleb järgida põhireeglit, et 
aine tuleb määratleda võimalikult suures ulatuses keemilise koostise (iga koostisosa, 
peamiste lisandite ja iga lisaaine sisaldus) ning keemilise olemuse järgi (nimetus, 
identifitseerimisnumbrid ja molekuliteave). 

Ained jagunevad kahte põhirühma. 

3.1 Täpselt määratletud ained 

Kui aine koostist saab kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt määratleda ning registreerija 
suudab identifitseerida kõik REACH-määruse VI lisa punktis 2 loetletud parameetrid, siis 
on aine täpselt määratletud aine. Registreerija suudab sellisel juhul identifitseerida 
aine kõik koostisosad nii, et nende sisalduste summa on 100%. See, kas aine on üht  
või mitut koostisosa sisaldav aine, kasutatakse nn „80%–20%”- ja „80%–10%”-
reeglit. 

Kui ühe koostisosa kontsentratsioon on vähemalt 80 massi-% ja lisandeid on kuni 20 
massi-%, siis on aine üht koostisosa sisaldav aine. Nagu eespool märgitud, on tahtlikult 
lisatud ained, mida ei ole lisatud aine stabiliseerimiseks, eraldi ained, mida ei tohi 
põhiaine kontsentratsiooni arvutamisel arvesse võtta. 

Kui mitme põhikoostisosa kontsentratsioon on vahemikus 10–80 massi-%, siis on 
see aine mitut koostisosa sisaldav aineks. 

Et seda reeglit ei saa alati rangelt rakendada, võidakse vajaduse korral kasutada 
erandeid. Füüsikalis-keemilistel omadustel või ohuprofiilil rajanev põhjendus võib olla 
piisav aine lugemiseks ühe koostisosaga aineks, isegi kui peamine koostisosa 
kontsentratsioon aines on alla 80% või selle kontsentratsioonivahemik kattub 80% 
kriteeriumiga. 

Samuti võib mõne täpselt teadaoleva koostisega ainete ühene identifitseerimine nõuda 
täiendavate identifikaatorite kasutamist (nt kristallstruktuur, IR-neeldumispiigid või 
füüsikalised või keemilised omadused). Nende ainete nimetamisel tuleb järgida sama 
tava kui ühte ja mitut koostisosa sisaldavate ainete korral, kuid lisada tuleb vajalikud 
identifitseerimisparameetrid. 

3.2 UVCB-ained 

Osadel ainetel on palju koostisosi või on aine koostis suures ulatuses tundmatu või on 
koostise varieeruvus suur või ettearvamatu. Sellisel juhul ei ole lihtne identifitseerimine 
võimalik, sest ainet ei saa keemilise koostise järgi piisavalt konkreetselt määratleda. 
Selline aine on UVCB-aine (tundmatu või muutuva koostisega ained, komplekssed 
reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid). 

Mõiste „UVCB-aine” hõlmab mitmesugust tüüpi aineid. Nende identifitseerimisel tuleb 
arvestada aine lähtematerjali ja tootmisprotsessi kõige asjakohasemaid etappe. 
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Määratletud on neli peamist UVCB-aine alatüüpi: 

UVCB-aine 1. alatüüp: algmaterjal on bioloogiline ja protsessiks on süntees. Bioloogilist 
materjali muudetakse (bio)keemilise protsessiga ja tulemuseks on uued koostisosad. 

UVCB-aine 2. alatüüp: algmaterjal on keemiline või mineraalne ja uued molekulid 
sünteesitakse (bio)keemiliste reaktsioonidega. 

UVCB-aine 3. alatüüp: algmaterjal on bioloogiline, protsessiks on rafineerimine ja uued 
molekulid luuakse taotluslikult. 

UVCB-aine 4. alatüüp: algmaterjal on keemiline või mineraalne, protsessiks on 
rafineerimine ilma soovitud keemiliste reaktsioonideta. 

Võimalik on ka piirjuhtumid täpselt määratletud ainete ja UVCB-ainete vahel, näiteks 
ained, mida toodetakse mitme väga erineva koostisosa reaktsioonidega, või suure 
varieeruvusega ja raskesti prognoositavad reaktsioonisaadused. Selliseid ebaselgeid 
juhtumeid on üksikasjalikult kirjeldatud ainete REACH- ja CLP-määruse kohase 
identifitseerimise ning nimetamise täisjuhendis. 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf


4 AINE IDENTIFITSEERIMINE JA NIMETAMINE 

4.1 Aine REACH-määruse kohase identifitseerimise nõuded 

Aine täielikuks REACH-määruse kohaseks identifitseerimiseks on vaja järgmist teavet:  

– aine keemiline koostis, arvestades peale põhikoostisosa või põhikoostisosade ka lisandeid 
ja lisaaineid (kui asjakohane) ning nende tüüpkontsentratsioone ja kontsentratsioonivahemikke; 

– koostisosa või koostisosade keemiline olemus IUPAC-nimetuse ja muude võimalike 
identifikaatorite järgi (nt EÜ number, CAS-number). UVCB-ainete korral on vaja ka algmaterjali 
ja tootmisprotsessi teavet; 

– molekuli ja struktuuri teave; kui see on olemas ja asjakohane, tuleb see määratleda 
molekul- ja struktuurivalemiga, optilise aktiivsuse, isomeeride suhtarvu, molekulmassi või 
molekulmassi vahemiku teabe abil; 

– aine struktuuri ja koostise kinnitamiseks piisavad spektri- ja analüüsiandmed. 

Aine identifitseerimist võimaldavad andmed on loetletud REACH-määruse VI lisa lõikes 2. 
Üldreeglina on kogu see teave kohustuslik olenemata aine tüübist. Kui konkreetse teabe 
saamine ei ole tehniliselt võimalik või teaduslikust seisukohast vajalik, siis tuleb teadusliku 
kehtivuse hindamise võimaldamiseks seda piisavalt põhjendada. 

4.2 Aine nimetamine  

Aine REACH-määruse kohase nimetamise reeglid sõltuvad aine tüübist ja neid selgitatakse 
peatükkides 3.1 ja 3.2. Täpselt määratletud ainete ja UVCB-ainete korral tuleb kasutada eri 
lähenemisi ja parameetreid. 

Täpselt määratletud ühe koostisosaga ained nimetatakse peamise koostisosa IUPAC-
nimetuse järgi. Lisateabena võib esitada muud rahvusvaheliselt tunnustatud nimetused. 

Täpselt määratletud mitut koostisosa sisaldavad ained nimetatakse aine põhikoostisosade 
reaktsioonimassi järgi. Kasutatav üldine vorming on „[põhikoostisosade nimetuste] 
reaktsioonimass”, milles koostisosade loend on esitatud tähestiku järjekorras ja eraldatud 
sidesõnaga „ja”. 
UVCB-ained nimetamtakse algmaterjali ja protsessi järgi (selles järjestuses). Olenevalt sellest, 
kas algmaterjal on bioloogiline või mittebioloogiline, kasutatakse liiginimetust (perekond, liik, 
sugukond) või lähtematerjali nimetust (IUPAC-nimetus). Protsess tuleb määratleda keemilise 
reaktsiooni, sünteesi korral uute molekulide või rafineerimise etapi järgi. Mõnel juhul (nt 
kombineeritud töötlus) tuleb peale algmaterjali teabe määratleda mitu etappi. Teatud 
piirjuhtumite korral saab UVCB-aineid nimetada koostisosade põhjal. 
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5. AINETE SAMASUSE KONTROLLIMISE KRITEERIUMID 

Kui toojatel või importijatel on vaja kontrollida, kas nende ained on samad, peavad nad 
järgima teatud põhimõtteid. Aine identifitseerimise ja nimetamise ühiseks aluseks tuleb 
võtta EINECSi määramisel kohaldatud eeskirjad. Täpselt määratletud ainete korral 
rakendatakse käesoleva dokumendi peatükis 3.1 kirjeldatud reegleid üht ja mitut 
koostisosa sisaldavate ainete kohta. 

Kui aine määratletakse UVCB-ainena, tuleb arvestada, et algmaterjali või protsessi mis 
tahes olulisel muutmisel tekib tõenäoliselt uus aine (vt ka peatükk 3.2). 

Üksikasjalikud näited on ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ning 
nimetamise täisjuhendi asjakohases peatükis. 

6. PÄRINGUD 

Mittefaasiainete või eelregistreerimata faasiainete võimalik registreerija peab küsima 
ECHA-lt, kas kas sama aine on juba esitatud registreerimiseks. See päring peab 
sisaldama võimaliku registreerija identiteedi ja aine identiteedi teavet, samuti teavet, mis 
uusi uuringuid on võimalikul registreerijal vaja teabenõuete täitmiseks teha. 

Seejärel kontrollib ECHA, kas aine on juba registreeritud, ja teatab võimalikule 
registreerijale. Samuti teatatakse kõigile eelmistele ja teistele võimalikele 
registreerijatele. 

7. VIITED JA LISATEAVE 

See lühijuhend võtab kokku aine nõuetekohase identifitseerimise vajalikud 
põhielemendid. Enne REACH-määruse kohast registreerimist või CLP-määruse kohast 
teatamist (eelkõige keerukate juhtumite korral) on tootjatel ja importijatel siiski soovitatav 
põhjalikult lugeda ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ning 
nimetamise täisjuhendit, et aine identifitseerimiseks ja nimetamiseks vajalikud 
põhielemendid selle järgi täpselt leida. 

Juhendi täisversioonis on üksikasjalikud näited ja selgitused lühijuhendis käsitletud 
kontseptsioonide kohta. Lisateave on ka järgmistel veebilehtedel: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/: ESIS on Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 
(JRC) ametlik veebileht, kust saab otsida EINECSis, ELINCSis, NLP-loendi ja direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa ainete teavet ning EÜ numbreid;  

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

http://www.iupac.org IUPACi ametlik veebileht; 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac: keemilise nomenklatuuri lisateave ja soovitused; 

http://www.cas.org: CAS-registri ametlik veebileht, millelt saab otsida CAS-numbreid; 
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http://cactus.nci.nih.gov/services/translate: SMILES-koodi (Simplified Molecular Input 
Line Entry System – lihtsustatud molekulaarse sisendrea sisestamissüsteem) tasuta 
genereraator.  

http://cactus.nci.nih.gov/services/translate
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