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5. Kasutusala autoriseeringut ei anta, kui see nõrgendaks XVII lisas sätestatud piirangut.

6. Autoriseering antakse üksnes juhul, kui taotlus vastab artikli 61 nõuetele.

7. Kui autoriseeringu taotlus sisaldab artikli 61 lõike 5 punktis b nimetatud teavet, võetakse 

seda teavet arvesse käesoleva artikli lõike 8 kohase läbivaatamise tähtaja 

kindlaksmääramisel.

8. Autoriseeringud vaadatakse teatud aja möödumisel läbi (läbivaatamise tähtaeg määratakse 

kindlaks iga üksiku juhtumi puhul eraldi), ilma et see piiraks otsuseid autoriseeringu 

järgnevate läbivaatamistähtaegade kohta ja tavaliselt kehtestatakse tingimused, sealhulgas 

seire.

9. Autoriseeringus esitatakse:

a) isik(ud), kellele autoriseering antakse;

b) ainet(aineid) identifitseerivad;

c) kasutusala(d), mille kohta autoriseering antakse;

d) autoriseeringu mis tahes tingimused;

e) läbivaatamistähtaeg;

f) seirekorraldus.



7524/8/06 REV 8 ar 139
DG C I ET

10. Olenemata autoriseeringu mis tahes tingimustest tagab autoriseeringu valdaja, et 

kokkupuudet vähendatakse sellise tasemeni, mis on tehniliselt ja praktiliselt võimalik.

Artikkel 60

Autoriseeringute läbivaatamine

1. Vastavalt artiklile 59 antud autoriseeringud on kehtivad seni, kuni komisjon teeb 

läbivaatamise alusel otsuse nende muutmise või tühistamise kohta, eeldusel, et 

autoriseeringu valdaja esitab läbivaatamise aruande vähemalt 18 kuud enne autoriseeringu

läbivaatamistähtaja möödumist. Uue taotluse puhul võib autoriseeringu valdaja esmase 

taotluse kõikide osade uuesti esitamise asemel esitada ainult olemasoleva loa numbri 

vastavalt teisele, kolmandale ja neljandale lõigule.

Autoriseeringu valdaja, kellele anti autoriseering vastavalt artiklile 59, esitab oma 

taotlusele lisatud asendusplaanide ajakohastatud versioonid. Kui autoriseeringu valdaja ei 

suuda tõendada, et risk on adekvaatselt ohjatud, esitab ta esmases taotluses sisaldunud 

sotsiaal-majandusliku analüüsi, alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate analüüsi ning 

asenduskava ajakohastatud versioonid.

Kui ta nüüd suudab tõendada, et risk on piisavalt ohjatud, esitab ta ajakohastatud 

kemikaaliohutuse aruande.

Kui esmase taotluse mis tahes muud osad on muutunud, esitab ta nende osade 

ajakohastatud andmed.
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2. Autoriseeringuid võib igal ajal läbi vaadata, kui:

a) esmase autoriseeringuga seonduvad asjaolud on muutunud selliselt, et nad mõjutavad 

inimeste tervisele või keskkonnale avalduvat riski või muudavad sotsiaal-

majanduslikke mõjusid; või

b) saadakse uut teavet võimalike asendusainete kohta.

Komisjon määrab mõistliku tähtpäeva, mis ajaks autoriseeringu valdaja(d) võib (võivad) 

esitada läbivaatamiseks vajalikku täiendavat teavet, ning teatab, mis ajaks ta võtab vastu 

otsuse vastavalt artiklile 63.

3. Oma läbivaatamisotsuses võib komisjon proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võttes 

autoriseeringut muuta või selle tühistada alates otsuse tegemise ajast, kui muutunud 

asjaolude alusel ei oleks autoriseeringut antud.

Juhul, kui esineb tõsine ja otsene risk inimeste tervisele või keskkonnale, võib komisjon 

autoriseeringu kuni läbivaatamiseni peatada, võttes seejuures arvesse proportsionaalsuse 

põhimõtet.

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, võib 

asjaomase aine kasutamisalale antud autoriseeringud uuesti läbi vaadata.

5. Kui direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 1 osutatud keskkonnaalaseid eesmärke ei järgita, 

võib autoriseeringud asjaomase aine kasutamiseks vastavas jõgikonnas uuesti läbi vaadata.
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6. Kui läbivaatamise tulemusena on aine kasutamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta)1

kohaselt keelatud või muul viisil piiratud, tühistab komisjon vastava kasutusala 

autoriseeringu.

Artikkel 61

Autoriseeringutaotlused

1. Autoriseeringutaotlus esitatakse agentuurile.

2. Autoriseeringutaotlusi võib (võivad) esitada aine tootja(d), importija(d) ja/või 

allkasutaja(d). Taotlusi võib esitada üks või mitu isikut.

3. Taotlusi võib esitada ühe või mitme aine ja ühe või mitme kasutusala kohta. Taotlusi võib 

esitada taotleja omakasutus(t)e kohta ja/või kasutusalade kohta, milleks ta kavatseb aine 

turule viia.

4. Autoriseeringutaotlus sisaldab järgmist teavet:

a) aine(ainete) identifitseerimisandmeid vastavalt VI lisa punktile 2;

b) taotleja(te) nimi (nimed) ja kontaktandmed;

c) autoriseeringutaotlus, milles täpsustatakse, missugus(t)eks kasutusala(de)ks 

autoriseeringut soovitakse, ning milles kirjeldatakse aine kasutamist valmististe 

ja/või toodete koostises, kui see on asjakohane;

  

1 ELT L 158, 30.4.2004, lk 7. Parandus on avaldatud ELT L 229, 29.6.2004, lk 5.
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d) kemikaaliohutuse aruanne vastavalt I lisale (kui seda ei ole juba esitatud 

registreerimistaotluse osana), mis hõlmab aine(te) XIV lisas määratletud 

olemuslikest omadustest tulenevaid riske inimeste tervisele ja/või keskkonnale;

e) alternatiive käsitlev analüüs, milles kaalutakse nendega seonduvaid riske ning 

asendamise tehnilist ja majanduslikku teostatavust.

5. Taotlus võib sisaldada järgmist:

a) sotsiaal-majanduslik analüüs, mis on läbi viidud vastavalt XVI lisale;

b) vajadusel asendusplaan, mis hõlmab uurimis- ja arendustegevust ning taotleja 

kavandatud meetmete ajakava;

c) põhjendus selle kohta, miks ei arvestatud riske inimeste tervisele ja keskkonnale, mis 

tulenevad kas:

i) aine emissioonist, mis on pärit käitisest, millele on antud luba vastavalt 

direktiivile 96/61/EÜ; või

ii) aine heitmetest, kui heitmed on pärit punktreostusallikast, mille suhtes kehtib 

direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 osutatud eelneva reguleerimise nõue ja 

mida reguleeritakse sama direktiivi artikli 16 alusel vastu võetud 

õigusaktidega.
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6. Taotlus ei sisalda ohtusid inimeste tervisele, mis tulenevad aine kasutamisest 

meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse nõukogu direktiividega 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ 

ja 98/79/EÜ.

7. Loataotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

Artikkel 62

Järgmised autoriseeringutaotlused

1. Kui aine kasutusala kohta on esitatud autoriseeringutaotlus, võib järgmine taotleja viidata 

eelmise taotluse osadele, mis esitati vastavalt artikli 61 lõike 4 punktile d ja lõike 5 

punktidele a ja b eeldusel, et järgmisel taotlejal on loataotluse nendele osadele viitamiseks 

autoriseeringu varasema taotleja nõusolek.

2. Kui aine kasutusala kohta on antud autoriseering, võib järgmine taotleja viidata 

autoriseeringu valdaja poolt vastavalt artikli 61 lõike 4 punktile d ja lõike 5 punktidele a ja 

b esitatud taotluse osadele eeldusel, et järgmisel taotlejal on autoriseeringutaotluse nendele 

osadele viitamiseks autoriseeringu valdaja nõusolek.
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Artikkel 63

Autoriseerimisotsuste tegemise kord

1. Agentuur teatab taotlejale taotluse kättesaamise kuupäeva. Agentuuri riskihindamise 

komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee esitavad oma arvamuste eelnõud kümne 

kuu jooksul alates taotluse saamise kuupäevast.

2. Võttes arvesse teabele juurdepääsu käsitlevaid artikleid 117 ja 118, teeb agentuur oma 

veebilehel kättesaadavaks üldise teabe kasutusalade kohta, mille kohta on saabunud 

taotlused, ning määrab tähtpäeva, mis ajaks võivad asjast huvitatud kolmandad isikud 

esitada teavet alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta.

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib iga lõikes 1 viidatud komitee esmalt, kas taotlus 

sisaldab kogu artiklis 61 kirjeldatud teavet, mis on asjakohane tema pädevuse seisukohalt. 

Vajadusel esitavad komiteed teineteisega konsulteerides taotlejale ühise taotluse täiendava 

teabe saamiseks, et viia taotlus vastavusse artikli 61 nõuetega. Kui sotsiaal-majandusliku 

analüüsi komitee peab seda vajalikuks, võib ta nõuda, et taotleja või kolmas isik esitaks 

kindlaksmääratud tähtaja jooksul täiendavat teavet võimalike alternatiivsete ainete ja 

tehnoloogiate kohta. Komiteed võtavad samuti arvesse kolmandate isikute esitatud teavet.
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4. Arvamuste eelnõud sisaldavad järgmisi elemente:

a) riskihindamise komitee: taotlusele vastavast aine kasutusalast tulenevate inimeste 

tervise- ja/või keskkonnariskide hindamine ja võimalikest alternatiividest tulenevate 

riskide hindamine, kui see on asjakohane;

b) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee: sotsiaal-majanduslike tegurite hindamine 

ning taotlusele vastava aine kasutusalaga seotud alternatiivide olemasolu, sobivus ja 

tehniline teostatavus, kui taotlus on esitatud kooskõlas artikli 61 lõikega 5.

5. Agentuur saadab nimetatud arvamuste eelnõud taotlejale lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks

Ühe kuu jooksul alates arvamuse eelnõu kättesaamisest võib taotleja esitada kirjaliku 

teatise, milles avaldab soovi teha märkusi. Arvamuse eelnõu loetakse kättesaaduks seitse 

päeva pärast selle saatmist agentuuri poolt.

Kui taotleja ei soovi märkusi teha, saadab agentuur arvamused komisjonile, 

liikmesriikidele ja taotlejale 15 päeva jooksul alates tähtaja lõppemisest, mille jooksul 

taotleja võis märkusi esitada või 15 päeva jooksul alates taotlejalt teatise saamisest, et 

viimane ei soovi märkusi esitada.
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Kui taotleja soovib märkusi esitada, saadab ta need agentuurile kirjalikult kahe kuu jooksul 

alates arvamuse eelnõu kättesaamisest. Komiteed kaaluvad märkusi ja võtavad oma lõpliku 

arvamuse vastu kahe kuu jooksul alates kirjalike märkuste kättesaamisest, võttes seejuures 

märkusi arvesse, kui see on asjakohane. Järgmise 15 päeva jooksul saadab agentuur 

arvamused koos kirjalike märkustega komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale.

6. Agentuur teeb vastavalt artiklitele 117 ja 118 kindlaks, millised tema arvamuste ja nende 

mis tahes lisade mittesalajased osad tuleks teha avalikkusele kättesaadavaks agentuuri 

veebilehel.

7. Artikli 62 lõikega 1 reguleeritud juhtudel käsitleb agentuur taotlusi koos, tingimusel et 

esimese taotluse tähtpäevadest peetakse kinni.

8. Komisjon koostab autoriseeringu andmise otsuse eelnõu kolme kuu jooksul alates 

agentuuri arvamuste saamisest. Lõplik otsus autoriseeringu andmise või autoriseeringu

andmisest keeldumise kohta tehakse artikli 132 lõikes 2 osutatud korras.

9. Komisjoni otsuste kokkuvõtted, sealhulgas autoriseeringu number, avaldatakse Euroopa 

Liidu Teatajas ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks agentuuri poolt loodud ja 

ajakohastatavas andmebaasis.

10. Artikli 62 lõikega 2 reguleeritud juhtudel lühendatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 

tähtaega viiele kuule.
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3. peatükk

Autoriseeringud tarneahelas

Artikkel 64

Autoriseeringu valdajate kohustus

Nii autoriseeringu valdajad kui ka artikli 55 lõikes 2 osutatud allkasutajad, kes lisavad aineid 

valmistise koostisesse, kannavad autoriseeringu numbri märgistusele enne sellise aine võis sellist 

ainet sisaldava valmistise lubatud kasutuse eesmärgil turule viimist, ilma et see piiraks direktiivide 

67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kohaldamist. Seda tuleb teha viivitamata, kui autoriseeringu number 

on tehtud avalikkusele kättesaadavaks vastavalt artikli 63 lõikele 9.

Artikkel 65

Allkasutajad

1. Allkasutajad, kes kasutavad ainet vastavalt artikli 553 lõikele 2, teavitavad agentuuri 

kolme kuu jooksul alates aine esimesest tarnest.

2. Agentuur loob registri allkasutajate kohta, kes on esitanud teatise vastavalt lõikele 1, ning 

ajakohastab seda registrit. Agentuur tagab liikmesriikide pädevatele asutustele juurdepääsu 

kõnealusele registrile.
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VIII JAOTIS

TEATUD OHTLIKE AINETE, VALMISTISTE JA TOODETE

TOOTMISE, TURULEVIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD

1. peatükk

Üldküsimused

Artikkel 66

Üldsätted

1. Ainet või valmistise või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud 

piirangud, ei toodeta, viida turule ega kasutata juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu 

tingimustele. See ei kehti aine tootmisel, turuleviimisel või kasutamisel teaduslikus 

uurimis- ja arendustegevuses. XVII lisas määratakse kindlaks, kas piirangut ei kohaldata 

seoses toote- ja tehnikaalase uurimis- ja arendustegevusega, ja samuti sätestatakse 

piirangust vabastamisel kehtivad maksimumkogused.

2. Piirangutele, mis on seotud inimeste tervist mõjutavate riskidega direktiivi 76/768/EMÜ 

reguleerimisalas, ei kohaldata lõiget 1 ainete kasutamisel nimetatud direktiivis määratletud 

kosmeetikatoodetes.

3. Kuni …∗ säilitab liikmesriik kõik aine tootmisele, turule viimisele või kasutamisele 

kehtestatud olemasolevad ja rangemad piirangud seoses XVI lisaga, eeldusel et nimetatud 

piirangutest on teavitatud vastavalt asutamislepingule. Hiljemalt…∗∗ koostab ja avaldab 

komisjon nimetatud piirangute loetelu.

  

∗ 6 aasta jooksul pärast määruse jõustumist.
∗∗ 2 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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2. peatükk

Piirangute kehtestamise menetlus

Artikkel 67

Uute piirangute kehtestamine ja kehtivate piirangute muutmine

1. Kui aine tootmisest, kasutamisest või turuleviimisest tuleneb inimeste tervisele või 

keskkonnale lubamatu risk, millega on vaja tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse 

XVI lisa vastavalt artikli 132 lõikes 3 osutatud korrale, võttes vastu uusi piiranguid või 

muutes XVI lisas toodud kehtivaid piiranguid nii aine kui valmistise või toote koostises 

esineva aine tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta vastavalt artiklites 68–72

sätestatud korrale. Selliste otsuste tegemisel võetakse arvesse piirangu sotsiaal-

majanduslikku mõju, sealhulgas alternatiivide olemasolu.

Esimest lõiku ei kohaldata aine kasutamisel kohapeal kasutatava isoleeritud vaheainena.

2. Nii aine kui valmistise või toote koostises esineva aine puhul, mis vastab 1. või 2. 

kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks 

klassifitseerimise kriteeriumitele ja mida tarbija võib kasutada ning mille kohta komisjon 

on teinud ettepaneku kehtestada piirangud tarbijakasutusele, muudetakse XVI lisa 

artikli 132 lõikes 3 sätestatud korras. Artikleid 68–72 ei kohaldata.
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Artikkel 68

Ettepaneku koostamine

1. Kui komisjon arvab, et aine tootmine, turuleviimine või kasutamine nii ainena kui

valmistise või toote koostisainena kujutab inimeste tervisele või keskkonnale sellist riski, 

mis pole piisavalt ohjatud ja millega on vaja tegeleda, palub komisjon agentuuril koostada 

XV lisa nõuetele vastav toimik.

2. XIV lisasse kantud ainete puhul kaalub agentuur pärast artikli 57 lõike 1 punkti c 

alapunktis i osutatud kuupäeva, kas nimetatud aine kasutamine toodetes kujutab endast 

sellist riski inimeste tervisele või keskkonnale, mida ei ole piisavalt ohjatud. Kui agentuur 

leiab, et riske ei ole piisavalt ohjatud, koostab ta XV lisa nõuetele vastava toimiku.

3. 12 kuu jooksul pärast komisjonilt lõikes 1 nimetatud taotluse saamist ja kui kõnealuses 

toimikus tõendatakse, et lisaks olemasolevatele meetmetele on vajalik rakendada ühenduse 

tasandil uusi meetmeid, soovitab agentuur piiranguid, et algatada piirangute kehtestamise 

menetlus.

4. Kui liikmesriik leiab, et aine tootmine, turuleviimine või kasutamine nii ainena kui 

valmistise või toote koostisainena kujutab inimeste tervisele või keskkonnale sellist riski, 

mis pole piisavalt ohjatud ja millega on vaja tegeleda, teavitab ta agentuuri oma 

ettepanekust koostada XV lisa asjakohaste sätete nõuetele vastav toimik. Kui aine ei ole 

arvatud käesoleva artikli lõikes 5 osutatud agentuuri hallatavasse loetellu, koostab 

liikmesriik 12 kuu jooksul pärast agentuuri teavitamist XV lisa nõuetele vastava toimiku. 

Kui kõnealuses toimikus tõendatakse, et lisaks olemasolevatele meetmetele on vajalik 

rakendada ühenduse tasandil uusi meetmeid, esitab liikmesriik toimiku agentuurile 

XV lisas sätestatud vormis, et algatada piirangute kehtestamise menetlus.
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Agentuur või liikmesriigid viitavad mis tahes toimikule, kemikaaliohutuse aruandele või 

riskide hindamisele, mis on agentuurile või liikmesriigile esitatud käesoleva määruse 

alusel. Samuti viitavad agentuur või liikmesriigid mis tahes asjakohasele riskihindamisele, 

mis on esitatud ühenduse muude määruste ja direktiivide kohaldamisel. Selleks annavad 

teised asutused, näiteks agentuurid, mis on asutatud ühenduse õiguse alusel ja mis täidavad 

sarnaseid ülesandeid, asjaomasele liikmesriigile või agentuurile sellekohase taotluse korral 

teavet.

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee kontrollivad, kas 

esitatud toimik vastab XV lisa nõuetele. 30 päeva jooksul alates toimiku kättesaamisest 

teavitab vastav komitee piirangute kehtestamist soovitanud liikmesriiki või agentuuri 

sellest, kas toimik on nõuetekohane. Kui toimik ei ole nõuetekohane, esitatakse agentuurile 

või liikmesriigile kirjalikult põhjendused 45 päeva jooksul alates toimiku kättesaamisest. 

Agentuur või liikmesriik viib toimiku nõuetega vastavusse 60 päeva jooksul alates 

komiteede põhjenduste kättesaamisest; vastasel korral lõpetatakse käesoleva peatüki 

kohane menetlus. Agentuur avaldab viivitamata komisjoni või liikmesriigi kavatsuse 

algatada aine suhtes piirangute kehtestamise menetlus ning teavitab sellest neid, kes on 

esitanud taotluse antud aine registreerimiseks.

5. Agentuur haldab loetelu ainetest, mille kohta kas agentuur või liikmesriik kavandavad 

koostada või koostavad XV lisa nõuetele vastavat toimikut ettepandud piirangu 

kehtestamiseks. Kui aine kuulub sellesse loetellu, teist samasugust toimikut ei koostata. 

Kui kas liikmesriik või agentuur teeb ettepaneku XVII lisas loetletud olemasoleva piirangu 

läbivaatamiseks, tehakse sellekohane otsus artikli 132 lõikes 2 sätestatud korras 

liikmesriigi või agentuuri esitatud tõendite põhjal.
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6. Ilma et see piiraks artiklite 117 ja 118 kohaldamist, teeb agentuur oma veebilehel

avalikkusele viivitamata kättesaadavaks kõik toimikud, mis vastavad XV lisa nõuetele, 

kaasa arvatud vastavalt käesoleva artikli lõigetele 3 ja 4 ette pandud piirangud, näidates 

sealjuures selgelt ära avaldamiskuupäeva. Agentuur kutsub kõiki huvitatud isikuid üles 

esitama kuue kuu jooksul alates avaldamise kuupäevast üksikult või ühiselt järgmist:

a) märkusi toimikute ja soovitatud piirangute kohta;

b) soovitatud piirangute eeliseid ja puudusi uurivat sotsiaal-majanduslikku analüüsi või 

teavet, mis võib kaasa aidata sotsiaal-majandusliku analüüsi teostamisele. Analüüs 

peab vastama XVI lisa nõuetele.

Artikkel 69

Agentuuri arvamus: riskihindamise komitee

Üheksa kuu jooksul alates artikli 68 lõikes 6 osutatud avaldamiskuupäevast koostab riskihindamise 

komitee toimiku asjaomaseid osi arvesse võttes arvamuse selle kohta, kas soovitatud piirangud on 

asjakohased tervise- ja/või keskkonnaohu vähendamiseks. Nimetatud arvamuses võetakse arvesse 

liikmesriikide koostatud toimikut või agentuuri poolt komisjoni taotlusel koostatud toimikut ning 

artikli 68 lõikes 6 osutatud huvitatud isikute seisukohti.
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Artikkel 70

Agentuuri arvamus: sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 68 lõikes 6 osutatud avaldamiskuupäevast 

koostab sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee soovitatud piirangute kohta arvamuse, mis 

põhineb toimiku asjaomaste osade ja piirangutega seotud sotsiaal-majanduslike mõjude 

arvessevõtmisel. Komitee koostab arvamuse eelnõu soovitatud piirangute ja nende sotsiaal-

majanduslike mõjude kohta, arvestades artikli 68 lõike 6 punktile b vastavaid analüüse või 

teavet, kui need on olemas. Agentuur avaldab arvamuse eelnõu viivitamata oma veebilehel. 

Agentuur kutsub huvitatud isikuid üles esitama märkuseid arvamuse eelnõu kohta 60 päeva 

jooksul pärast kõnealuse arvamuse eelnõu avaldamist.

2. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee võtab viivitamata vastu oma arvamuse, võttes 

vajaduse korral arvesse määratud tähtpäevaks saadud märkusi. Kõnealuses arvamuses 

arvestatakse huvitatud isikute märkuste ja sotsiaal-majandusliku analüüsiga, mis on 

esitatud artiklite 68 lõike 6 punkti b ja käesoleva artikli lõike 1 alusel.

3. Kui riskihindamise komitee arvamus erineb oluliselt liikmesriigi või komisjoni soovitatud 

piirangutest, võib agentuur sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse esitamise 

tähtpäeva maksimaalselt kuni 90 päeva võrra edasi lükata.
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Artikkel 71

Arvamuse esitamine komisjonile

1. Agentuur esitab komisjonile viivitamata riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku 

analüüsi komitee arvamused ainena või valmistise või toote koostises esinevate ainete osas 

soovitatud piirangute kohta. Kui üks või kumbki komitee ei esita oma arvamust artiklis 69

ja artikli 70 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks, teavitab agentuur sellest komisjoni ja esitab 

põhjused.

2. Ilma et see piiraks artiklite 117 ja 118 kohaldamist, avaldab agentuur kahe komitee 

arvamused viivitamata oma veebilehel.

3. Agentuur esitab komisjonile ja/või liikmesriigile taotluse korral kõik dokumendid ja 

tõendusmaterjalid, mis on agentuurile esitatud või mida agentuur on arvesse võtnud.

Artikkel 72

Komisjoni otsus

1. Kui artiklis 67 sätestatud tingimused on täidetud, koostab komisjon XVII lisa muudatuse 

eelnõu kolme kuu jooksul alates sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse 

saamisest või artikli 70 alusel kehtestatud tähtpäevaks, kui kõnealune komitee ei esita oma 

arvamust, olenevalt sellest, kumb on varasem.
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Kui muudatuse eelnõu kaldub esialgsest ettepanekust kõrvale või kui selles ei ole 

arvestatud agentuuri arvamustega, lisab komisjon üksikasjaliku selgituse erinevuste 

põhjuste kohta.

2. Lõplik otsus võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 osutatud korras. Komisjon saadab 

muudatuse eelnõu liikmesriikidele vähemalt 45 päeva enne hääletamist.

IX JAOTIS

TASUD

Artikkel 73

Tasud

1. Artikli 6 lõike 4, artikli 7 lõigete 1 ja 5, artikli 9 lõike 2, artikli 11 lõike 4, artikli 17

lõike 2, artikli 18 lõike 2, artikli 19 lõike 3, artikli 22 lõike 5, artikli 61 lõike 7 ja artikli 91

lõike 3 kohaselt nõutavad tasud määratakse kindlaks komisjoni määrusega, mis võetakse 

vastu artikli 132 lõikes 3 sätestatud korras hiljemalt…∗.

2. Tasu ei tule maksta vahemikku 1–10 tonni jäävate ainete registreerimisel, kui 

registreerimistoimik sisaldab kogu VII lisas nõutavat teavet.

  

∗ Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist
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3. Lõikes 1 osutatud tasude struktuuri ja suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse 

käesoleva määruse kohaselt agentuurilt ja pädevatelt asutustelt nõutavat tööd ning nende 

suurus määratakse nii, et oleks võimalik tagada, et nendest laekuvad summad, koos 

artikli 95 lõike 1 kohase agentuuri eelarve muudest allikatest laekuvate summadega, oleks 

piisavad osutatavate teenuste eest tasumiseks. Registreerimistasude kindlaksmääramisel 

võetakse arvesse tööd, mida võib olla vaja teha VI jaotise kohaselt.

Artikli 6 lõike 4, artikli 7 lõigete 1 ja 5, artikli 9 lõike 2, artikli 11 lõike 4, artikli 17 lõike 2 

ja artikli 18 lõike 2 korral võetakse tasude struktuuri ja suuruse määramisel arvesse 

registreeritava aine koguseid.

VKEdele kehtestatakse alati vähendatud tasud.

Artikli 11 lõike 4 korral võetakse tasude struktuuri ja suuruse määramisel arvesse seda, kas 

teave esitati ühiselt või eraldi.

Juhul kui esitatakse artikli 10 punkti a alapunkti xi kohane taotlus, võetakse tasude 

struktuuri ja suuruse määramisel arvesse tööd, mida agentuuril tuli teha põhjendusele 

hinnangu andmiseks.

4. Lõikes 1 osutatud määruses sätestatakse, millistel tingimusel kantakse osa tasudest üle 

asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

5. Agentuur võib nõuda tasu oma muude teenuste eest.
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X JAOTIS

AGENTUUR

Artikkel 74

Asutamine ja tegevuse läbivaatamine

1. Euroopa Kemikaalide Agentuur asutatakse REACHi tehniliste, teaduslike ja haldusalaste 

aspektide juhtimiseks ja mõningatel juhtudel ka nende teostamiseks ning nimetatud 

aspektidega seotud järjepidevuse tagamiseks ühenduse tasandil.

2. Agentuuri tegevus vaadatakse läbi hiljemalt…∗.

Artikkel 75

Koosseis

1. Agentuuri kuuluvad:

a) haldusnõukogu, mis täidab artiklis 77 sätestatud kohustusi;

b) tegevdirektor, kes täidab artiklis 82 sätestatud kohustusi;

c) riskihindamise komitee, mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise eest 

hindamiste, autoriseerimistaotluste, piirangute kehtestamise ettepanekute ning XI

jaotise kohaste klassifitseerimise ja märgistamise ettepanekute ja muude küsimuste 

kohta, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest ning on seotud ohuga 

inimeste tervisele või keskkonnale;

  

∗ 5 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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d) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise 

eest autoriseerimistaotluste, piirangute kehtestamise ettepanekute ja muude 

küsimuste kohta, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest ning on seotud 

võimalike ainetega seotud seadusandlike meetmete sotsiaal-majandusliku mõjuga;

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab võimalike lahkarvamuste lahendamise eest 

seoses agentuuri või liikmesriikide poolt VI jaotise alusel esitatud otsuste eelnõudega 

ning ettepanekute eest selliste väga ohtlike ainete määratlemiseks, mille osas tuleb 

taotleda autoriseeringut VII jaotise alusel;

f) foorum jõustamisalase teabe vahetamiseks (edaspidi “foorum”), mis koordineerib 

käesoleva määruse jõustamise eest vastutavate liikmesriikide ametiasutuste 

võrgustiku tegevust;

g) sekretariaat, mis töötab tegevdirektori juhtimisel ja annab komiteedele ja foorumile 

tehnilist, teaduslikku ja haldusalast abi ning tagab töö asjakohase koordineerimise 

nende vahel. Sekretariaat teostab samuti töid, mida agentuurilt nõutakse seoses

eelregistreerimise, registreerimise ja hindamisega, samuti juhiste koostamise, 

andmebaasi haldamise ja teabega varustamisega;

h) apellatsiooninõukogu, mis võtab vastu otsuseid agentuuri otsuste kohta esitatud 

kaebuste osas.
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2. Lõike 1 punktides c, d ja e osutatud komiteed (edaspidi “komiteed”), ja foorum võivad 

moodustada töörühmi. Sel eesmärgil võtavad nad kooskõlas oma töökorraga vastu täpse 

korra teatud ülesannete delegeerimiseks nimetatud töörühmadele.

3. Komiteed ja foorum võivad, kui nad peavad seda asjakohaseks, küsida oluliste 

üldteaduslike või eetiliste küsimustega seoses nõu asjakohastelt ekspertidelt.

Artikkel 76

Ülesanded

1. Agentuur annab liikmesriikidele ja ühenduse asutustele parimat võimalikku teaduslikku ja 

tehnilist nõu niisugustes kemikaalidega seotud küsimustes, mis kuuluvad tema 

töövaldkonda ning mis suunatakse agentuurile vastavalt käesoleva määruse sätetele.

2. Sekretariaat:

a) täidab talle II jaotise alusel määratud ülesandeid, mille hulka kuulub imporditud 

ainete tõhusa registreerimise hõlbustamine viisil, mis on kooskõlas ühenduse 

rahvusvaheliste kaubanduskohustustega kolmandate riikide ees;

b) täidab talle III jaotise alusel määratud ülesandeid;
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c) täidab talle VI jaotise alusel määratud ülesandeid;

d) loob ja haldab andmebaasi (andmebaase) teabega kõikide registreeritud ainete kohta, 

klassifitseerimis- ja märgistamisandmiku ning ühtlustatud klassifitseerimis- ja 

märgistamisloeteluga. Sekretariaat teeb andmebaasi(de)s sisalduva artikli 118

lõikes 1 ja 2 määratletud teabe Internetis avalikkusele tasuta kättesaadavaks, välja 

arvatud juhul, kui artikli 10 punkti a alapunkti xi kohaselt esitatud taotlus loeti 

põhjendatuks,. Agentuur teeb andmebaasides sisalduva muu teabe kättesaadavaks 

vastava taotluse esitamisel kooskõlas artikliga 117;

e) teeb vastavalt artikli 118 lõikele 1 avalikkusele kättesaadavaks teabe selle kohta, 

millised ained on hindamisel ja milliseid on hinnatud 90 päeva jooksul alates teabe 

agentuuri laekumisest;

f) annab tehnilisi ja teaduslikke juhiseid ning vahendeid, kui see on vajalik käesoleva 

määruse toimimiseks, et abistada tööstusettevõtteid ja eelkõige VKEsid peamiselt 

kemikaaliohutuse aruannete koostamisel (vastavalt artiklile 14, artikli 31 lõikele 1, 

artikli 36 lõikele 4) ja kohaldades artikli 10 punkti a alapunkti viii, artikli 11 lõiget 3 

ja artikli 19 lõiget 2;

g) annab liikmesriikide pädevatele asutustele tehnilisi ja teaduslikke suuniseid 

käesoleva määruse kohaldamise kohta ning toetab liikmesriikide poolt XIII jaotise 

alusel loodud kasutajatoe teenuse toimimist;

h) nõustab ja abistab tootjaid ja importijaid, kes registreerivad ainet vastavalt artikli 12

lõikele 1;
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i) koostab teistele sidusrühmadele käesoleva määruse kohta selgitavat teavet;

j) annab komisjoni vastava taotluse korral tehnilist ja teaduslikku abi seoses 

meetmetega, mille eesmärgiks on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega 

seotud teaduslikes ja tehnilistes küsimustes ning samuti aktiivset osalemist tehnilise 

abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega 

arengumaades;

k) peab otsuste ja arvamuste käsiraamatut, mis põhineb liikmesriikide komitee 

järeldustel, mis käsitlevad käesoleva määruse tõlgendamist ja rakendamist;

l) jagab teavet agentuuri tehtud otsuste kohta;

m) varustab vormidega, mida on vaja agentuurile teabe esitamiseks.

3. Komiteed:

a) täidavad neile VI–XI jaotise alusel määratud ülesandeid;

b) annavad komisjoni vastava taotluse korral tehnilist ja teaduslikku abi seoses 

meetmetega, mille eesmärgiks on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega 

seotud teaduslikes ja tehnilistes küsimustes ning samuti osalevad aktiivselt tehnilise 

abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega 

arengumaades;
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c) koostavad komisjoni vastava taotluse korral arvamuse mis tahes muu aspekti kohta, 

mis käsitleb kas ainena või valmististes või toodetes esinevate ainete ohutust.

4. Foorum täidab järgmiseid ülesandeid:

a) propageerib head tava ja juhib tähelepanu probleemidele ühenduse tasandil;

b) esitab, koordineerib ja hindab ühtlustatud jõustamisprojekte ja ühiskontrolle;

c) koordineerib inspektorite vahetamist;

d) määratleb jõustamisstrateegiad ja jõustamise head tavad;

e) töötab kohalike inspektorite jaoks välja töömeetodid ja vahendid;

f) töötab välja elektroonilise teabevahetuse korra;

g) teeb koostööd tööstusettevõtete ja muude sidusrühmadega, sealhulgas vajadusel 

asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega;

h) vaatab läbi piirangute kehtestamise ettepanekuid, eesmärgiga anda täidetavuse 

alaseid nõuandeid.
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Artikkel 77

Haldusnõukogu volitused

Haldusnõukogu nimetab ametisse tegevdirektori vastavalt artiklile 83 ning peaarvepidaja vastavalt 

määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 artiklile 43.

Haldusnõukogu võtab vastu:

a) agentuuri eelmise aasta üldaruande iga aasta 30. aprilliks ja edastab selle liikmesriikidele, 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja 

kontrollikojale hiljemalt 15. juuniks;

b) agentuuri järgmise aasta tööprogrammi iga aasta 31. oktoobriks ja edastab selle 

liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile;

c) agentuuri lõpliku eelarve vastavalt artiklile 95 enne uue eelarveaasta algust, kohandades 

seda vajadusel vastavalt ühenduse toetusele ja agentuuri muudele tuludele;

d) mitmeaastase tööprogrammi, mis vaadatakse regulaarselt läbi.

Haldusnõukogu võtab vastu agentuuri kodukorra. Kõnealune kodukord avalikustatakse.

Haldusnõukogu täidab talle agentuuri eelarvega seoses pandud ülesandeid vastavalt artiklitele 95, 

96 ja 102.
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Haldusnõukogu teostab distsiplinaarvõimu tegevdirektori üle.

Ta võtab vastu oma töökorra.

Haldusnõukogu nimetab apellatsiooninõukogu esimehe, liikmed ja asendusliikmed kooskõlas 

artikliga 88.

Haldusnõukogu nimetab artiklis 84 ette nähtud agentuuri komiteede liikmed.

Haldusnõukogu edastab igal aastal kogu hindamise tulemuste seisukohast asjakohase teabe

kooskõlas artikli 95 lõikega 6.

Artikkel 78

Haldusnõukogu koosseis

1. Haldusnõukogusse kuulub igast liikmesriigist üks esindaja ja kuni kuus komisjoni poolt 

ametisse nimetatud esindajat, sealhulgas kolm hääleõiguseta isikut, kes esindavad 

huvitatud isikuid. Iga liikmesriik esitab ühe haldusnõukogu liikme. Esitatud liikmed 

nimetab ametisse nõukogu.
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2. Liikmed nimetatakse nende asjakohaste ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida nad 

evivad kemikaaliohutuse või kemikaalide reguleerimise valdkonnas, tagades samas, et 

nõukogu liikmed omavad asjakohaseid ekspertteadmisi üldistes, finants- ja 

õigusküsimustes.

3. Ametiaja pikkus on neli aastat. Ametiaega võib üks kord pikendada. Esimeseks ametiajaks 

nimetab komisjon pooled enda määratavatest isikutest ja nõukogu 12 enda määratavatest

isikutest, kelle ametiaja pikkus on kuus aastat.

Artikkel 79

Haldusnõukogu esimees

1. Haldusnõukogu valib oma hääleõiguslike liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. 

Aseesimees asub automaatselt täitma esimehe kohustusi, kui viimane ei saa neid ise täita.

2. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks aastat ning nende ametiaeg lõpeb koos nende 

liikmestaatuse lõppemisega haldusnõukogus. Ametiaega võib üks kord pikendada.

Artikkel 80

Haldusnõukogu koosolekud

1. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku esimees või kutsutakse see kokku vähemalt ühe 

kolmandiku haldusnõukogu liikmete taotlusel.
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2. Tegevdirektor osaleb haldusnõukogu koosolekutel ilma hääleõiguseta.

3. Haldusnõukogu koosolekutest võivad ilma hääleõiguseta osa võtta artikli 75 lõike 1 

punktides c–f nimetatud komiteede esimehed ja foorumi esimees.

Artikkel 81

Hääletamine haldusnõukogus

Haldusnõukogu võtab vastu hääletamise korra, kaasa arvatud tingimused, mille puhul on liikmel 

õigus teise liikme nimel hääletada. Haldusnõukogu langetab otsused kõikide oma hääleõiguslike 

liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega.

Artikkel 82

Tegevdirektori kohustused ja volitused

1. Agentuuri juhib tegevdirektor, kes täidab oma kohustusi ühenduse huvides ning 

sõltumatult mis tahes konkreetsetest huvidest.
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2. Tegevdirektor on agentuuri seaduslik esindaja. Ta vastutab järgmise eest:

a) agentuuri igapäevane juhtimine;

b) kõikide agentuuri ülesannete täitmiseks vajalike agentuuri ressursside haldamine;

c) ühenduse õigusaktides agentuuri arvamuste vastuvõtmiseks ette nähtud tähtaegadest

kinnipidamise tagamine;

d) komiteede ja foorumi vahelise asjakohase ja õigeaegse koordineerimise tagamine;

e) teenuste osutajatega vajalike lepingute sõlmimine ja nende haldamine;

f) agentuuri tulude ja kulude aruande koostamine ning agentuuri eelarve täitmine 

vastavalt artiklitele 95 ja 96;

g) kõik personaliküsimused;

h) haldusnõukogule sekretariaadi teenuste osutamine;

i) komiteede ja foorumi kavandatavat töökorda käsitlevate haldusnõukogu arvamuste 

eelnõude koostamine;



7524/8/06 REV 8 ar 168
DG C I ET

j) haldusnõukogu taotlusel korra kehtestamine komisjoni poolt agentuurile delegeeritud 

mis tahes muu(de) ülesande (ülesannete) (tulenevalt artiklist 76 ) täitmiseks;

k) tarkvarapakettide kasutamise tingimuste ja korra kindlaksmääramine.

3. Tegevdirektor esitab igal aastal haldusnõukogule kinnitamiseks järgmised dokumendid:

a) agentuuri eelmise aasta tegevust käsitleva aruande eelnõu, mis sisaldab teavet 

laekunud registreerimistoimikute arvu, hinnatud ainete arvu, laekunud 

autoriseerimistaotluste arvu, agentuurile laekunud piirangute kehtestamise 

ettepanekute ja nende kohta avaldatud arvamuste arvu ning seonduvate menetluste 

täitmiseks kulunud aja kohta, ja autoriseeringu saanud ainete ja tagasilükatud 

toimikute kohta ning ainete kohta, millele seati piirangud; laekunud kaebuste ja 

võetud meetmete kohta; ülevaadet foorumi tegevuse kohta;

b) järgmise aasta tööprogrammi kavand;

c) raamatupidamise aastaaruannete kavand;

d) järgmise aasta kavandatava eelarve projekt;

e) mitmeaastase tööprogrammi kavand.
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Artikkel 83

Tegevdirektori ametissenimetamine

1. Komisjon esitab kandidaadid tegevdirektori kohale nimekirja alusel, mis on koostatud 

pärast seda, kui Euroopa Liidu Teatajas ning vajaduse korral mujal 

ajakirjandusväljaannetes või veebilehtedel on avaldatud tööpakkumise kuulutus.

2. Haldusnõukogu nimetab ametisse agentuuri tegevdirektori, arvestades tema teeneid, 

dokumentaalselt tõendatud haldus- ja juhtimisoskusi ning samuti tema asjakohaseid 

kogemusi kemikaaliohutuse või kemikaalide reguleerimise valdkonnas. Haldusnõukogu 

teeb oma otsuse kõikide hääleõiguslike liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega.

Haldusnõukogu võib tegevdirektori ametist vabastada sama korra kohaselt.

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Haldusnõukogu võib seda üks kord pikendada kuni 

viie aasta võrra.
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Artikkel 84

Komiteede moodustamine

1. Iga liikmesriik võib üles seada kandidaate riskihindamise komitee liikme kohale. 

Tegevdirektor koostab kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse agentuuri veebilehel. 

Haldusnõukogu nimetab nimekirja alusel ametisse komitee liikmed, kusjuures vähemalt 

ühe liikme, kuid mitte rohkem kui kaks liiget iga kandidaate esitanud liikmesriigi 

kandidaatide hulgast. Liikmete nimetamisel võetakse arvesse nende kohustusi ja kogemusi 

artikli 76 lõikes 3 nimetatud ülesannete täitmisel.

2. Iga liikmesriik võib üles seada kandidaate sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikme 

kohale. Tegevdirektor koostab kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse agentuuri 

veebilehel. Haldusnõukogu nimetab nimekirja alusel ametisse komitee liikmed, kusjuures 

vähemalt ühe liikme, kuid mitte rohkem kui kaks liiget iga kandidaate esitanud liikmesriigi 

kandidaatide hulgast. Liikmete nimetamisel võetakse arvesse nende kohustusi ja kogemusi 

artikli 76 lõikes 3 nimetatud ülesannete täitmisel.

3. Iga liikmesriik nimetab ühe liikme liikmesriikide komiteesse.

4. Komiteed püüdlevad selle poole, et nende liikmetel oleksid laialdased asjakohased 

ekspertteadmised. Sel eesmärgil võib igasse komiteesse koopteerida maksimaalselt viis 

lisaliiget nende eripädevuse alusel.
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Komiteede liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning neid võib ametisse tagasi 

nimetada.

Haldusnõukogu liikmed ei või olla komiteede liikmeteks.

Komiteede liikmeid võivad abistada teaduslike, tehniliste või regulatiivküsimuste 

konsultandid.

Tegevdirektoril või tema esindajal ja komisjoni esindajatel on õigus võtta vaatlejana osa 

kõikidest agentuuri või selle komiteede poolt kokku kutsutud komiteede ja töörühmade 

koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib komitee liikmete või haldusnõukogu taotlusel 

kutsuda koosolekutest vaatlejaina osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

5. Pärast liikmesriigi poolt kandidaadiks seadmist ametisse nimetatud komiteede liikmed 

tagavad agentuuri ülesannete ja oma liikmesriigi pädeva asutuse töö asjakohase 

koordineerimise.

6. Komiteede liikmete tööd toetatakse liikmesriikidele kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 

ressurssidega. Sel eesmärgil varustavad liikmesriigid nende poolt esitatud komiteede 

liikmeid piisavate teaduslike ja tehniliste ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus aitab 

kaasa komiteede ja nende töörühmade tegevusele.
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7. Liikmesriigid hoiduvad andmast riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi 

komitee liikmetele või nende teaduslikele ja tehnilistele konsultantidele ja ekspertidele 

juhiseid, mis ei ole vastavuses nende isikute ülesannetega või agentuuri ülesannete, 

kohustuste ja sõltumatusega.

8. Arvamusi koostades annavad komiteed konsensuse saavutamiseks endast parima. 

Konsensuse mittesaavutamisel koostatakse arvamus, mis sisaldab liikmete enamuse 

seisukohta ja vähemuse seisukohta (seisukohti) koos vastavate põhjendustega.

9. Iga komitee koostab kuue kuu jooksul pärast komiteede esimest nimetamist ettepaneku 

oma töökorra kohta, mille kiidab heaks haldusnõukogu.

Töökorraga kehtestatakse eelkõige liikmete asendamise kord, teatud ülesannete 

töörühmadele delegeerimise kord, töörühmade loomise kord ning kord arvamuste 

kiireloomulise vastuvõtmise korra kehtestamiseks. Komiteede esimehed on agentuuri 

töötajad.

Artikkel 85

Foorumi moodustamine

1. Iga liikmesriik määrab ametisse ühe foorumi liikme kolme aasta pikkuseks ametiajaks, 

mida on võimalik pikendada. Liikmeid ametisse nimetades võetakse arvesse nende 

kohustusi ja kogemusi kemikaale käsitlevate õigusaktide jõustamisel ning liikmed hoiavad 

asjaomaseid kontakte liikmesriigi pädevate asutustega.
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Foorum püüdleb selle poole, et tema liikmetel oleksid laialdased asjakohased 

ekspertteadmised. Sel eesmärgil võib foorumisse koopteerida maksimaalselt viis lisaliiget 

nende eripädevuse alusel. Kõnealused liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning 

neid võib ametisse tagasi nimetada.

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus- ja tehnilised konsultandid.

Agentuuri tegevdirektoril või tema esindajal ja komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 

kõikidest foorumi ja selle töörühmade koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib foorumi 

liikmete või haldusnõukogu taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina osa võtma ka 

sidusrühmade esindajaid.

2. Liikmesriigi poolt ametisse nimetatud foorumi liikmed tagavad foorumi ülesannete ja oma 

liikmesriigi pädeva asutuse töö asjakohase koordineerimise.

3. Foorumi liikmete tööd toetatakse liikmesriikide pädevatele asutustele kättesaadavate 

teaduslike ja tehniliste ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus aitab kaasa foorumi ja 

selle töörühmade tegevusele. Liikmesriigid hoiduvad andmast foorumi liikmetele või 

nende teadus- ja tehnilistele konsultantidele ja ekspertidele juhiseid, mis ei ole vastavuses 

nende isikute ülesannete või foorumi ülesannete ja kohustustega.
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4. Foorum koostab kuue kuu jooksul pärast foorumi esimest nimetamist ettepaneku oma 

töökorra kohta, mille kiidab heaks haldusnõukogu.

Töökorraga kehtestatakse eelkõige esimehe ametissenimetamise, asendamise ja liikmete 

asendamise kord ning teatud ülesannete töörühmadele delegeerimise kord.

Artikkel 86

Komiteede ettekandjad ja ekspertide kasutamine

1. Kui komitee peab vastavalt artiklile 76 otsustama, esitama arvamuse või kaaluma, kas 

liikmesriigi toimik vastab XV lisa nõuetele, määrab ta ühe oma liikmeist asja käsitlevaks 

ettekandjaks. Asjaomane komitee võib määrata teise liikme kaasettekandjaks. Ettekandjad 

ja kaasettekandjad kohustuvad iga juhtumi puhul tegutsema ühenduse huvides ning 

esitavad kirjalikult kohustuste deklaratsiooni ja huvide deklaratsiooni. Komitee liiget ei 

määrata ettekandjaks, kui ta teatab, et tal on juhtumi sõltumatut kaalumist kahjustavaid 

huvisid. Asjaomane komitee võib ettekandja või kaasettekandja asendada igal ajal mõne 

teise oma liikmega, kui nimetatud isikud ei saa näiteks täita oma kohustusi ettenähtud 

perioodi jooksul või kui ilmnevad potentsiaalsed kahjustavad huvid.
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2. Liikmesriigid edastavad agentuurile ekspertide nimed, kellel on tõendatud kogemused 

artiklis 76 nõutud ülesannete täitmiseks ning kes saavad osaleda komiteede töörühmades, 

märkides ära nende kvalifikatsiooni ja konkreetsed pädevusvaldkonnad.

Agentuur säilitab ekspertide nimekirja ja hoiab seda ajakohasena. Nimikiri sisaldab 

esimeses lõigus osutatud eksperte ja teisi, otse sekretariaadi poolt kindlaksmääratud 

eksperte.

3. Komitee liikmete või komiteede või foorumi töörühmades osalevate ekspertide poolset 

teenuste osutamist või muude ülesannete täitmist agentuuri heaks reguleerib agentuuri ja 

asjaomase isiku või, kui see on asjakohane, siis agentuuri ja asjaomase isiku tööandja 

vaheline kirjalik leping.

Asjaomast isikut või tema tööandjat tasustatakse agentuuri poolt vastavalt haldusnõukogu 

kehtestatud rahastamiskorras kindlaksmääratud tasuskaalale. Kui asjaomane isik ei täida 

oma kohustusi, on tegevdirektoril õigus lõpetada või peatada leping või pidada kinni tasu.

4. Teenuste puhul, mille osutamiseks on mitu potentsiaalset isikut, võidakse välja kuulutada 

osalemiskutse:

a) kui teaduslik ja tehniline kontekst seda lubab, ja
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b) kui see on kooskõlas agentuuri kohustustega, eelkõige vajadusega tagada inimeste 

tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

Haldusnõukogu võtab tegevdirektori ettepanekul vastu asjakohased menetlused.

5. Agentuur võib kasutada ekspertide teenuseid muude eriülesannete täitmiseks, mille eest ta 

on vastutav.

Artikkel 87

Kvalifikatsioon ja huvid

1. Komiteede ja foorumi liikmete nimed avalikustatakse. Üksikliikmed võivad taotleda oma 

nimede mitteavalikustamist, kui nad usuvad, et avalikustamine võib neid ohustada. 

Tegevdirektor otsustab, kas rahuldada selline taotlus. Iga ametissenimetamise avaldamisel 

täpsustatakse iga liikme erialane kvalifikatsioon.

2. Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor ning komiteede ja foorumi liikmed esitavad 

deklaratsiooni, millega nad kohustuvad oma ülesandeid täitma, ja deklaratsiooni huvide 

kohta, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Kõnealused deklaratsioonid 

esitatakse igal aastal kirjalikult.
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3. Igal koosolekul teevad haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, komiteede ja foorumi 

liikmed ning koosolekul osalevad eksperdid mis tahes päevakorrapunktiga seoses teatavaks 

oma huvid, mida võidakse pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Isik, kes teeb teatavaks 

sellised huvid, et saa osaleda vastava päevakorrapunkti hääletamisel.

Artikkel 88

Apellatsiooninõukogu moodustamine

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest ja kahest liikmest.

2. Esimehel ja kahel liikmel on asendusliikmed, kes neid puudumise korral esindavad.

3. Haldusnõukogu nimetab komisjoni poolt vastu võetud kvalifitseeritud kandidaatide 

nimekirjast ametisse esimehe, teised liikmed ja asendusliikmed nende asjakohaste 

ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida nad evivad kemikaaliohutuse, loodusteaduste 

või regulatiiv- ja kohtumenetluse valdkonnas.

Haldusnõukogu võib tegevdirektori soovitusel nimetada täiendavaid liikmeid ja nende 

asendusliikmeid sama korra kohaselt, kui see on vajalik edasikaebuste menetlemise 

rahuldava kiiruse tagamiseks.
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4. Apellatsiooninõukogu liikmete vajaliku kvalifikatsiooni määrab kindlaks komisjon 

artikli 132 lõikes 3 sätestatud korras.

5. Esimehel ja liikmetel on võrdne hääleõigus.

Artikkel 89

Apellatsiooninõukogu liikmed

1. Apellatsiooninõukogu liikmete, kaasa arvatud esimehe ja asendusliikmete ametiaja pikkus 

on viis aastat. Ametiaega võib üks kord pikendada.

2. Apellatsiooninõukogu liikmed on sõltumatud. Otsuste tegemisel ei ole nad seotud mingite 

juhistega.

3. Apellatsiooninõukogu liikmed ei tohi täita agentuuris muid kohustusi. Liikmed võivad täita 

oma ülesandeid osalise tööajaga.

4. Apellatsiooninõukogu liikmeid ei või nende ametiaja jooksul ametist vabastada ega 

nimekirjast kustutada, välja arvatud juhul, kui selleks on tõsised põhjused ja komisjon teeb 

vastava otsuse pärast haldusnõukogult arvamuse saamist.

5. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või osaleda kaebuse menetlemises, kui neil on sellega 

seotud isiklikke huvisid või kui nad on varem olnud menetluse ühe osapoole esindajad või 

osalenud edasikaevatud otsuse tegemisel.
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6. Kui apellatsiooninõukogu liige leiab lõikes 5 nimetatud põhjustel, et ta ei tohi võtta osa 

apellatsioonimenetlusest, teavitab ta sellest apellatsiooninõukogu. Apellatsioonimenetluse 

mis tahes osaline võib lõikes 5 nimetatud mis tahes põhjusel või erapoolikuse kahtluse 

korral taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist. Taandamisotsuse aluseks ei või 

olla liikme kodakondsus.

7. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel võetavate meetmete 

kohta ilma asjaomase liikme osavõtuta. Kõnealuse otsuse tegemisel asendab asjaomast 

liiget apellatsiooninõukogus tema asendusliige.

Artikkel 90

Otsused, mida võib edasi kaevata

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt vastavalt artiklile 9, artiklile 20, artikli 27 lõikele 6, 

artikli 30 lõigetele 2 ja 3 ning artiklile 50 vastu võetud otsuseid.

2. Lõike 1 kohaselt esitatud edasikaebus peatab otsuse täitmise.

Artikkel 91

Edasikaebamise õigust omavad isikud, 

edasikaebamisel kehtivad tähtajad, tasud ja kaebuse vorm

1. Iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada kaebuse temale adresseeritud otsuse peale või 

sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt teisele isikule adresseeritud otsusena siiski otseselt 

ja isiklikult puudutab.
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2. Edasikaebus ning selle põhjendus tuleb esitada agentuurile kirjalikult kolme kuu jooksul 

alates otsuse teatavakstegemisest asjaomasele isikule või, kui seda ei ole tehtud, siis alates 

päevast, mil ta otsusest teada sai, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

3. Agentuuri otsuse peale kaebust esitavalt isikult võidakse nõuda tasu maksmist vastavalt 

IX jaotisele.

Artikkel 92

Edasikaebuse läbivaatamine ning selle kohta tehtavad otsused

1. Kui tegevdirektor leiab pärast apellatsiooninõukogu esimehega konsulteerimist, et 

edasikaebus on vastuvõetav ja piisavalt põhjendatud, võib ta otsust parandada 30 päeva 

jooksul alates kaebuse esitamisest kooskõlas artikli 91 lõikega 2.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetamata juhtudel teeb apellatsiooninõukogu esimees 

30 päeva jooksul pärast kaebuse esitamist kindlaks, kas artikli 91 lõike 2 kohaselt esitatud 

kaebus on vastuvõetav. Jaatava vastuse korral edastatakse kaebus apellatsiooninõukogule 

kaebuse aluste läbivaatamiseks. Kaebuse menetlusosalistel on õigus anda menetluse käigus 

suulisi seletusi.

3. Apellatsiooninõukogu võib kasutada agentuuri pädevusse kuuluvaid mis tahes volitusi või 

anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle agentuuri pädevale organile.
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4. Apellatsiooninõukogu menetluskorra määrab kindlaks komisjon artikli 132 lõikes 3 

sätestatud korras.

Artikkel 93

Hagi esitamine Esimese Astme Kohtule ja Euroopa Kohtule

1. Esimese Astme Kohtule ja Euroopa Kohtule võib esitada hagi vastavalt asutamislepingu 

artiklitele 225 ja 230, et vaidlustada apellatsiooninõukogu otsus või agentuuri otsus, kui 

puudub apellatsiooninõukogule edasikaebuse esitamise õigus.

2. Kui agentuur ei langeta otsust, võib vastavalt asutamislepingu artiklitele 225 või 232 

esitada Esimese Astme Kohtule või Euroopa Kohtule tegevusetuse hagi.

3. Agentuur peab võtma vajalikke meetmeid Esimese Astme Kohtu või Euroopa Kohtu 

otsuse täitmiseks.

Artikkel 94

Vastuolu teiste asutuste arvamustega

1. Agentuur hoolitseb selle eest, et selgitada varakult välja võimalikud konfliktiallikad 

agentuuri arvamuste ja muude ühenduse õiguse alusel asutatud asutuste arvamuste vahel, 

kaasa arvatud ühenduse ametid, millel on sarnased ülesanded ühiseid huve puudutavates 

küsimustes.



7524/8/06 REV 8 ar 182
DG C I ET

2. Võimaliku konfliktiallika tuvastamisel võtab agentuur ühendust asjaomase asutusega, et 

tagada igasuguse asjakohase teadusliku ja tehnilise teabe jagamine ning selgitada välja 

vastuolu tekitada võivad teadusalased ja tehnilised küsimused.

3. Kui tegemist on olulise konfliktiga teadusalastes või tehnilistes küsimuses ning asjaomane 

asutus on ühenduse amet või teaduskomitee, teevad agentuur ja asjaomane asutus koostööd 

konflikti lahendamiseks või ühisdokumendi esitamiseks komisjonile, mis selgitab konflikti 

olemust teadusalastes ja/või tehnilistes küsimuses.

Artikkel 95

Agentuuri eelarve

1. Agentuuri tuludeks on:

a) ühenduse toetus, mis kirjendatakse Euroopa ühenduste üldeelarvesse (komisjoni 

osa);

b) ettevõtjate poolt makstavad tasud;

c) liikmesriikide vabatahtlik rahaline toetus.

2. Agentuuri kuludeks on personali-, haldus-, infrastruktuuri- ja tegevuskulud.
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3. Tegevdirektor koostab hiljemalt iga aasta 15. veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 

sisaldab järgmiseks eelarveaastaks kavandatavaid tegevuskulusid ja tööprogrammi, ning 

edastab kõnealuse esialgse projekti koos ametikohtade loetelu ja ametikohtade ajutise 

loeteluga haldusnõukogule.

4. Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

5. Haldusnõukogu koostab igal aastal tegevdirektori poolt koostatud projekti põhjal agentuuri 

järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni. Haldusnõukogu edastab nimetatud 

kalkulatsiooni, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, komisjonile hiljemalt 31. 

märtsiks.

6. Komisjon edastab kalkulatsiooni Euroopa Parlamendile ja nõukogule (edaspidi 

“eelarvepädevad institutsioonid”) koos Euroopa ühenduste esialgse eelarveprojektiga.

7. Komisjon kannab kalkulatsiooni põhjal Euroopa ühenduste esialgsesse eelarveprojekti 

kalkulatsioonid, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, ja üldeelarvesse 

arvatava toetuse suuruse, ning esitab selle eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt 

asutamislepingu artiklile 272.

8. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad agentuuri toetamiseks ettenähtud 

assigneeringud.

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad agentuuri ametikohtade loetelu.
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9. Haldusnõukogu võtab vastu agentuuri eelarve. See muutub lõplikuks pärast Euroopa 

ühenduste üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral kohandatakse eelarvet 

vastavalt.

10. Eelarve, sealhulgas ametikohtade loetelu igasugune muutmine toimub eespool osutatud 

korras.

11. Haldusnõukogu teatab eelarvepädevatele institutsioonidele viivitamata oma kavatsusest 

viia ellu projekte, millel võib olla oluline finantsmõju tema eelarve rahastamisele, eelkõige 

projektide puhul, mis seonduvad kinnisvaraga, nagu hoonete üürimine või ostmine. 

Eelarvepädevad institutsioonid teatavad sellest komisjonile.

Kui emb-kumb eelarvepädev institutsioon on teatanud oma kavatsusest esitada arvamus, 

edastab ta selle haldusnõukogule kuue nädala jooksul alates projektist teatamise 

kuupäevast.

Artikkel 96

Agentuuri eelarve täitmine

1. Tegevdirektor täidab eelarvevahendite käsutaja kohustusi ning vastutab agentuuri eelarve 

täitmise eest.

2. Agentuuri peaarvepidaja teostab järelevalvet agentuuri poolt kohustuste võtmise ja 

kulutuste eest tasumise ning agentuuri kõikide tulude tõendamise ja laekumise üle.
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3. Pärast iga rahandusaasta lõppu esitab agentuuri peaarvepidaja hiljemalt 1. märtsiks 

komisjoni peaarvepidajale esialgse raamatupidamisaruande koos lõppenud rahandusaasta 

eelarve täitmise ja finantsjuhtimise aruandega. Komisjoni peaarvepidaja konsolideerib 

institutsioonide ja detsentraliseeritud asutuste esialgsed raamatupidamisaruanded vastavalt 

määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 128.

4. Pärast iga rahandusaasta lõppu edastab komisjoni peaarvepidaja hiljemalt 31. märtsiks 

kontrollikojale agentuuri esialgse raamatupidamisaruande koos aruandega lõppenud 

rahandusaasta eelarve täitmise ja finantsjuhtimise kohta. Vastava rahandusaasta eelarve 

täitmise ja finantsjuhtimise aruanne edastatakse samuti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule.

5. Pärast kontrollikojalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 129 kohaste 

tähelepanekute saamist agentuuri esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab 

tegevdirektor omal vastutusel agentuuri raamatupidamise lõpparuande ja esitab selle 

haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

6. Haldusnõukogu esitab oma arvamuse agentuuri raamatupidamise lõpparuande kohta.

7. Tegevdirektor edastab raamatupidamise lõpparuande koos haldusnõukogu arvamusega 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale hiljemalt eelarveaastale 

järgneva aasta 1. juuliks.
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8. Raamatupidamise lõpparuanne avaldatakse.

9. Tegevdirektor saadab hiljemalt 30. septembriks kontrollikojale selle märkuste kohta 

vastuse. Ta saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

10. Euroopa Parlament annab enne N+2 aasta 30. aprilli nõukogu soovituse põhjal heakskiidu 

tegevdirektori tegevusele seoses eelarve täitmisega aastal N.

Artikkel 97

Pettustevastane võitlus

1. Pettuste, korruptsiooni ja muu õigusvastase tegevusega võitlemiseks kohaldatakse 

agentuuri suhtes piiranguteta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määruse 

(EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta)1 sätteid.

2. Agentuur on seotud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste 

Komisjoni vahelise 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega, mis käsitleb 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdlust,2 ning kehtestab viivitamata

asjakohased sätted, mida kohaldatakse agentuuri kogu personali suhtes.

  

1 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.
2 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15.
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3. Rahastamisotsustes ning neist tulenevates rakenduskokkulepetes ja dokumentides 

sätestatakse selgelt, et kontrollikoda ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võivad 

vajadusel agentuurilt raha saajate ja raha jaotamise eest vastutavate isikute juures läbi viia 

kohapealseid inspekteerimisi.

Artikkel 98

Finantseeskirjad

Agentuuri suhtes kohaldatavad finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu, olles eelnevalt 

konsulteerinud komisjoniga. Need ei tohi lahkneda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja 

arvatud juhul, kui see on hädavajalik agentuuri tegevuseks ja komisjon on andnud oma eelneva 

nõusoleku.

Artikkel 99

Agentuuri õigussubjektsus

1. Agentuur on ühenduse asutus ja juriidiline isik. Agentuuril on igas liikmesriigis kõige 

laialdasem õigus- ja teovõime, mis vastavalt selle riigi seadustele juriidilistele isikutele 

antakse. Eelkõige võib agentuur omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla 

kohtumenetluse osaliseks.

2. Agentuuri esindab tegevdirektor.
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Artikkel 100

Agentuuri vastutus

1. Agentuuri lepingulist vastutust reguleerib asjaomase lepingu suhtes kohaldatav õigus. 

Otsuste tegemine vastavalt agentuuri sõlmitud lepingus sisalduvale mis tahes 

vahekohtuklauslile kuulub Euroopa Kohtu pädevusse.

2. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab agentuur kõik tema või tema teenistujate poolt 

nende kohustuste täitmisel tekitatud kahjud vastavalt liikmesriikide õiguste ühistele 

üldpõhimõtetele.

Kõikide selliste kahjude hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine kuulub Euroopa 

Kohtu pädevusse.

3. Töötajate isiklikku finants- ja distsiplinaarvastutust agentuuri ees reguleerivad agentuuri 

töötajate suhtes kohaldatavad vastavad eeskirjad.

Artikkel 101

Agentuuri privileegid ja immuniteedid

Agentuuri suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.
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Artikkel 102

Personalieeskirjad

1. Agentuuri teenistujate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude 

teenistujate suhtes kohaldatavaid eeskirju. Agentuur kasutab oma teenistujate suhtes 

ametisse nimetavale asutusele antud volitusi.

2. Haldusnõukogu võtab komisjoni nõusolekul vastu vajalikud rakendussätted.

3. Agentuuri teenistujateks on komisjoni või liikmesriikide poolt sinna ajutiselt määratud või 

lähetatud ametnikud ja agentuuri ülesannete täitmiseks tööle võetud muud teenistujad. 

Personali värbamisel järgib agentuur töölevõtmise plaani, mis tuleb lisada artikli 77

punktis d osutatud mitmeaastasesse tööprogrammi.

Artikkel 103

Keeled

1. Agentuuri suhtes kohaldatakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse 

kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled.1

2. Agentuuri toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu asutuste 

tõlkekeskus.

  

1 EÜT L 17, 6.10.1958, lk 385. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 920/2005 (ELT L 156, 18.6.2005, lk 3).
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Artikkel 104

Konfidentsiaalsuskohustus

Haldusnõukogu liikmed, komiteede ja foorumi liikmed, eksperdid ning agentuuri ametnikud ja 

muud teenistujad on kohustatud isegi pärast oma kohustuste lõppemist mitte avaldama teavet, mille 

suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Artikkel 105

Kolmandate riikide osalus

Haldusnõukogu võib asjaomase komitee või foorumi nõusolekul kutsuda kolmandate riikide 

esindajaid osalema agentuuri töös.

Artikkel 106

Rahvusvaheliste organisatsioonide osalus

Haldusnõukogu võib asjaomase komitee või foorumi nõusolekul kutsuda agentuuri töös vaatlejatena 

osalema niisuguste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, kelle huvid on seotud kemikaalide 

reguleerimise valdkonnaga.

Artikkel 107

Kontaktid sidusrühmi esindavate organisatsioonidega

Haldusnõukogu arendab komisjoni nõusolekul asjakohaseid kontakte agentuuri ning vastavate 

sidusrühmi esindavate organisatsioonide vahel.
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Artikkel 108

Läbipaistvust käsitlevad eeskirjad

Läbipaistvuse tagamiseks võtab haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja komisjoni nõusolekul 

vastu eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada avalikkusele ainete või valmististe või toodete koostises 

esinevate ainete ohutust käsitleva mittesalajase regulatiivse, teadusliku või tehnilise teabe 

kättesaadavus.

Artikkel 109

Suhted asjaomaste ühenduse asutustega

1. Agentuur teeb koostööd teiste ühenduse asutustega, et tagada vastastikune toetus nende 

vastavate ülesannete täitmisel ning eelkõige selleks, et vältida asutuste töö dubleerimist.

2. Tegevdirektor kehtestab pärast riskihindamise komitee ja Euroopa Toiduohutusametiga 

konsulteerimist töökorra, mis käsitleb aineid, mille kohta on taotletud arvamust 

toiduohutuse kontekstis. Haldusnõukogu võtab töökorra vastu komisjoni nõusolekul.

Käesolev jaotis ei mõjuta muul viisil Euroopa Toiduohutusametile antud pädevust.

3. Käesolev jaotis ei mõjuta Euroopa Ravimiametile antud pädevust.
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4. Tegevdirektor kehtestab pärast riskihindamise komitee, sotsiaal-majandusliku analüüsi 

komitee ning tööohutuse, tööhügieeni ja töötervishoiu nõuandekomiteega konsulteerimist 

töötajate kaitset käsitleva töökorra. Haldusnõukogu võtab töökorra vastu komisjoni 

nõusolekul.

Käesolev jaotis ei mõjuta tööohutuse, tööhügieeni ja töötervishoiu nõuandekomiteele ja 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurile antud pädevust.

Artikkel 110

Agentuurile teabe esitamiseks kasutatavad vormid ja tarkvara

Agentuur määrab kindlaks vormid, mis tehakse kättesaadavaks tasuta, ja tarkvarapaketid, mis 

tehakse kättesaadavaks agentuuri veebilehel, ning mida kasutatakse agentuurile teabe edastamiseks. 

Liikmesriigid, tootjad, importijad, levitajad või allkasutajad kasutavad nimetatud vorme ja pakette 

agentuurile teabe esitamiseks vastavalt käesolevale määrusele. Eelkõige teeb agentuur 

kättesaadavaks tarkvaravahendid, et hõlbustada igasuguse teabe esitamist seoses artikli 12 lõike 1 

kohaselt registreeritud ainetega.

Registreerimisel kasutatakse artikli 10 punktis a osutatud tehnilise toimiku esitamisel IUCLID-

vormi. Maksimaalse ühtlustamise tagamiseks kooskõlastab agentuur nimetatud vormi edasise 

arendamise Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga.
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XI JAOTIS

KLASSIFITSEERIMIS- JA MÄRGISTUSANDMIK

Artikkel 111

Reguleerimisala

Käesolevat jaotist kohaldatakse:

a) tootja või importija poolt registreerimisele kuuluvate ainete suhtes;

b) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 1 reguleerimisalasse kuuluvate ainete suhtes, mis vastavad 

selle direktiivi alusel ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumitele ja on turule viidud ainena 

või valmistise koostisainena kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 1999/45/EÜ 

sätestatud kontsentratsiooni piirväärtusi, kui see on asjakohane, ning mille tulemusena 

klassifitseeritakse valmistis ohtlikuks.

Artikkel 112

Agentuuri teavitamise kohustus

1. Iga tootja või importija või tootjate või importijate rühm, kes viib turule artikli 111

reguleerimisalasse kuuluva aine, esitab agentuurile järgmise teabe selle lisamiseks 

andmikku vastavalt artiklile 113, kui seda pole registreerimise osana juba esitatud:

a) aine(te) turule viimise eest vastutavat tootjat või importijat identifitseerivad andmed 

vastavalt VI lisa punktile 1;
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b) ainet(aineid) identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1–2.3.4;

c) direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 4 ja 6 kohaldamisest tulenev aine(te) klassifikatsioon 

ohtlikkuse alusel;

d) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 23 punktide c–f kohaldamisest tulenev aine(te) vastav 

märgistus;

e) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 4 lõike 4 ja direktiivi 1999/45/EÜ artiklite 4–7 

kohaldamisest tulenevad konkreetsed kontsentratsiooni piirväärtused, kui need on 

kohaldatavad.

2. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse tulemusel tehakse andmikku sama aine kohta erinevaid 

kandeid, teevad teavitajad ja registreerijad kõik endast oleneva, et jõuda kokkuleppele 

andmikku kooskõlastatud kande tegemise osas.

3. Teavitaja(d) ajakohastab (ajakohastavad) lõikes 1 nimetatud teavet, kui:

a) saadakse uut teaduslikku või tehnilist teavet, millest tulenevalt muutub aine 

klassifikatsioon ja märgistus;

b) teavitajad ja registreerijad, kes on ühe aine kohta teinud erinevaid kandeid, jõuavad 

kokkuleppele kooskõlastatud kande osas vastavalt lõikele 2.
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Artikkel 113

Klassifitseerimis- ja märgistusandmik

1. Agentuur loob andmebaasi vormis klassifitseerimis- ja märgistusandmiku, kuhu kantakse 

artikli 112 lõikes 1 osutatud teave, kaasa arvatud artikli 112 lõike 1 alusel teatavaks tehtud 

teave ning samuti ka registreerimistaotluse osana esitatud teave, ja haldab seda. 

Andmebaasis sisalduv artikli 118 lõikes 1 kindlaksmääratud teave on avalikult kättesaadav. 

Agentuur tagab kõikide andmikku kuuluvate ainete muudele andmetele juurdepääsu 

teavitajatele ja registreerijatele, kes on vastava aine kohta teavet esitanud kooskõlas 

artikli 29 lõikega 1.

Agentuur ajakohastab andmikku vastavalt artikli 112 lõikele 3 ajakohastatud teabe 

saamisel.

2. Lisaks lõikes 1 nimetatud teabele registreerib agentuur, kui see on asjakohane, iga 

sissekande kohta järgmise teabe:

a) kas sissekande osas on direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse kandmise läbi olemas 

ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus ühenduse tasandil;

b) kas sissekanne on sama aine registreerijate ühiskanne vastavalt artikli 11 lõikele 1;

c) kas sissekanne erineb sama aine kohta andmikku tehtud muust kandest;

d) vastav registreerimisnumber (vastavad registreerimisnumbrid), kui see (need) on 

olemas.
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Artikkel 114

Klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamine

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus kantakse alates…∗ direktiivi 

67/548/EMÜ I lisasse tavaliselt aine klassifitseerimisel 1., 2. või 3. kategooria 

kantserogeense, mutageense või reproduktiivtoksilise ainena või sissehingamisel 

sensibiliseerivalt toimiva ainena. Muudel eesmärkidel ühtlustatud klassifikatsiooni ja 

märgistuse võib samuti kanda direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse iga üksikjuhtumi puhul 

eraldi, kui esitatakse põhjendus, milles näidatakse vajadust võtta meetmeid ühenduse 

tasandil. Selleks võivad liikmesriikide pädevad asutused esitada agentuurile ettepanekuid 

klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamiseks vastavalt XV lisale.

2. Riskihindamise komitee võtab ettepaneku kohta vastu arvamuse, andes asjaomastele 

osapooltele võimaluse märkuste tegemiseks. Agentuur edastab kõnealuse arvamuse koos 

kõikide märkustega komisjonile, kes võtab vastu otsuse vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ 

artikli 4 lõikele 3.

Artikkel 115

Üleminekukord

Artiklis 112 sätestatud kohustusi kohaldatakse alates …∗∗.

  

∗ Käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
∗∗ 3 aasta möödumisest pärast käesoleva määruse jõustumist.
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XII JAOTIS

TEAVE

Artikkel 116

Aruandlus

1. Liikmesriigid esitavad iga viie aasta järel komisjonile aruande käesoleva määruse 

toimimise kohta oma territooriumidel, mis sisaldab hindamist ja jõustamist puudutavaid osi 

vastavalt artiklile 126.

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt…∗.

2. Agentuur esitab iga viie aasta järel komisjonile aruande käesoleva määruse toimimise 

kohta. Agentuuri aruanne sisaldab andmeid teabe ühise esitamise kohta vastavalt 

artiklile 11 ning ülevaadet teabe eraldi esitamisel toodud selgitustest.

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt…∗∗.

3. Komisjon avaldab iga viie aasta järel üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 

omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne avaldatakse hiljemalt…∗∗∗.

  

∗ 3 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
∗∗ 4 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
∗∗∗ 5 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 117

Juurdepääs teabele

1. Agentuuri valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1049/2001.

2. Järgmise teabe avaldamine loetakse tavaliselt asjaomaste isikute ärihuvide kaitset 

kahjustavaks:

a) üksikasjad valmistise täieliku koostise kohta;

b) aine või valmistise täpne kasutusala, otstarve või rakendus;

c) toodetud või turule viidud aine või valmistise täpne kogus;

d) sidemed tootja või importija ja tema allkasutajate vahel.

Kui inimeste tervise, ohutuse või keskkonna kaitseks, näiteks eriolukordades, on oluline 

rakendada kiireid meetmeid, võib agentuur käesolevas lõikes kirjeldatud teabe 

avalikustada.

3. Haldusnõukogu võtab määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendamise praktilise korra vastu 

hiljemalt…∗.

4. Agentuuri poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsuste peale 

võib asutamislepingu artiklites 195 ja 230 sätestatud tingimustel esitada vastavalt kaebuse 

ombudsmanile või hagi Euroopa Ühenduste Kohtusse.

  

∗ 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 118

Avalikkuse elektrooniline juurdepääs teabele

1. Järgmine agentuuri valduses olev teave nii aine kui valmististe või toodete koostises 

esinevate ainete kohta tehakse Internetis avalikkusele tasuta kättesaadavaks kooskõlas 

artikli 76 lõike 2 punktiga d:

a) aine kaubanduslik(ud) nimetus(ed);

b) IUPAC-i nimetus ainete puhul, mis on ohtlikud direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses;

c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECSi nimetus;

d) aine klassifikatsioon ja märgistus;

e) ainet ning selle levikuteid ja keskkonnas käitumist käsitlevad füüsikalis-keemilised 

andmed;

f) kõigi toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;

g) vastavalt I lisale kindlaks määratud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või 

arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC);
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h) vastavalt VI lisa punktidele 4 ja 5 antud juhised ohutuks kasutamiseks;

i) analüüsimeetodid, mis võimaldavad avastada keskkonda sattunud ohtlikke aineid 

ning samuti kindlaks teha inimese vahetut kokkupuudet nendega, kui neid meetodeid 

nõutakse vastavalt IX ja X lisale.

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui valmististe või toodete koostises esinevaid 

aineid, tehakse Internetis avalikkusele tasuta kättesaadavaks kooskõlas artikli 76 lõike 2 

punktiga d, välja arvatud juhul, kui teavet esitanud pool esitab agentuuri poolt kehtivaks 

tunnistatud põhjenduse vastavalt artikli 10 punkti a alapunktile xi selle kohta, miks võib 

selline avaldamine kahjustada registreerija või muu asjaomase poole ärihuve:

a) kui see on oluline aine klassifitseerimise ja märgistamisega seoses, siis aine 

puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite ja/või lisaainete määratlus;

b) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 10–100 tonni, 100-1 000 tonni või rohkem kui 

1 000 tonni), mille ulatuses konkreetne aine on registreeritud;

c) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 

uuringute aruannete kokkuvõtted;

d) ohustuskaardil sisalduv teave, välja arvatud lõikes 1 loetletud teave.
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Artikkel 119

Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

Olenemata artiklitest 117 ja 118 võib agentuuri poolt käesoleva määruse alusel saadud teavet 

avalikustada mis tahes kolmanda riigi valitsusele või asutusele või rahvusvahelisele 

organisatsioonile vastavalt lepingule, mis on sõlmitud ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 304/2003

(ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)1 või asutamislepingu artikli 181a lõikele 3 eeldusel, 

et on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) lepingu eesmärgiks on koostöö seoses käesoleva määrusega reguleeritud kemikaale 

käsitlevate õigusaktide rakendamise või haldamisega;

b) kolmas isik kaitseb konfidentsiaalset teavet vastavalt vastastikusele kokkuleppele.

XIII JAOTIS

PÄDEVAD ASUTUSED

Artikkel 120

Pädeva asutuse määramine

Liikmesriigid määravad pädeva asutuse või pädevad asutused, mis vastutavad käesoleva määruse 

alusel pädevatele asutustele antud ülesannete täitmise ning komisjoni ja agentuuriga koostöö 

tegemise eest käesoleva määruse rakendamisel. Liikmesriigid annavad pädevate asutuste käsutusse 

piisavad ressursid, mis koos muude olemasolevate ressurssidega võimaldavad neil õigeaegselt ja 

tõhusalt täita oma käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

  

1 ELT L 63, 06.03.03, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega 
(EÜ) nr 775/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 27).
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Artikkel 121

Pädevate asutuste vaheline koostöö

Pädevad asutused teevad käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel koostööd ja annavad 

sel eesmärgil teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kogu vajalikku ja kasulikku abi.

Artikkel 122

Avalikkuse teavitamine ainetega seotud riskidest

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad üldsust ainetega kaasnevatest riskidest, kui seda 

peetakse inimeste tervise või keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks. Komisjon koostab 

suunised vastavalt artikli 132 lõikes 3 osutatud menetlusele, eesmärgiga kooskõlastada 

liikmesriikide tegevust selles vallas.

Artikkel 123

Muud kohustused

Pädevad asutused edastavad agentuurile elektroonselt mis tahes nende käsutuses oleva teabe seoses 

ainetega, mis on registreeritud kooskõlas artikli 12 lõikega 1 ning mille kohta käivad toimikud ei 

sisalda VII lisas osutatud kogu teavet, eelkõige juhul, kui jõustamise ja järelevalve käigus on 

tuvastatud riskikahtlus. Pädev asutus ajakohastab nimetatud teavet vastavalt vajadusele.
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Lisaks agentuuri poolt artikli 76 lõike 2 punkti f alusel antavatele tegutsemisjuhistele loob iga 

liikmesriik riikliku kasutajatoe, et anda tootjatele, importijatele, allkasutajatele ja kõikidele teistele 

huvitatud isikutele nõu käesolevast määrusest tulenevate ülesannete ja kohustuste osas, eelkõige 

seoses ainete registreerimisega vastavalt artikli 12 lõikele 1.

XIV JAOTIS

JÄRELEVALVE

Artikkel 124

Liikmesriikide ülesanded

Liikmesriigid kasutavad ametlike kontrollide süsteemi ning muid asjaoludele vastavaid tegevusi.

Artikkel 125

Karistused määruse mittetäitmise korral

Liikmesriigid kehtestavad karistusi käsitlevad sätted, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete 

rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 

karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused 

sätted komisjonile teatavaks hiljemalt …∗ ja teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 

hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

  

∗ 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 126

Aruanne

Seoses jõustamisega sisaldab artikli 116 lõikes 1 osutatud aruanne eelmise aruandlusperioodi 

jooksul läbiviidud ametlike kontrollide tulemusi, teostatud järelevalvet, ettenähtud karistusi ja muid 

artiklite 124 ja 125 kohaselt võetud meetmeid. Foorum lepib kokku aruannetes käsitletavad ühised 

küsimused. Komisjon teeb need aruanded kättesaadavaks agentuurile ja foorumile.

XV JAOTIS

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 127

Vaba liikumine

1. Vastavalt lõikele 2 ei tohi liikmesriigid keelata, piirata või takistada käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluva sellise aine tootmist, importimist, turuleviimist ega kasutamist 

nii ainena kui valmistise või toote koostisainena, mis vastab käesolevale määrusele ja, kui 

see on asjakohane, siis käesoleva määruse rakendamisel vastu võetud ühenduse 

õigusaktidele.
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2. Käesolevas määruses sätestatu ei takista liikmesriikidel säilitamast või ette nägemast 

riiklikke nõudeid töötajate, inimeste tervise ja keskkonna kaitseks, mida kohaldatakse 

juhtudel, kui käesolev määrus ei ühtlusta tootmist, turule viimist ja kasutamist käsitlevaid 

nõudeid.

Artikkel 128

Kaitseklausel

1. Kui liikmesriigil on põhjendatult alust uskuda, et seoses nii aine kui valmistise või toote 

koostises esineva ainega, mis vastab küll käesoleva määruse nõuetele, on oluline 

rakendada kiireid meetmeid inimeste tervise või keskkonna kaitsmiseks, võib antud 

liikmesriik võtta kasutusele asjakohaseid ajutisi meetmeid. Liikmesriik teatab sellest 

viivitamatult komisjonile, agentuurile ja teistele liikmesriikidele, põhjendades oma otsust 

ja esitades teadusliku või tehnilise teabe, millel ajutised meetmed põhinevad.

2. Komisjon võtab vastavalt artikli 132 lõikes 3 osutatud menetlusele otsuse vastu 60 päeva 

jooksul pärast liikmesriigilt teabe saamist. See otsus kas:

a) annab loa ajutise meetme kohaldamiseks otsuses märgitud ajavahemikuks; või

b) nõuab liikmesriigilt ajutise meetme kehtetuks tunnistamist.
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3. Juhul kui lõike 2 punktis a osutatud otsuse korral sisaldab liikmesriigi rakendatud ajutine 

meede aine turuleviimise või kasutamise piiramist, algatab asjaomane liikmesriik ühenduse 

piirangute menetluse, esitades agentuurile XV lisale vastava toimiku kolme kuu jooksul 

alates komisjoni otsuse kuupäevast.

4. Lõike 2 punktis a viidatud otsuse korral kaalub komisjon, kas käesolevat määrust on vaja 

kohandada.

Artikkel 129

Otsuste põhjendamine

Pädevad asutused, agentuur ja komisjon põhjendavad kõiki käesoleva määruse alusel langetatud 

otsuseid.

Artikkel 130

Lisade muutmine

Lisasid võib muuta artikli 132 lõikes 3 sätestatud korras.

Artikkel 131

Rakendusaktid

Käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 

osutatud korras.
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Artikkel 132

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklites 3 ja 7 sätestatud 

nõueandemenetlust, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli artikli 8 sätteid.

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklites 5 ja 7 sätestatud 

regulatiivkomitee menetlust, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 133

Agentuuri käsitlevad üleminekumeetmed

1. Komisjon toetab agentuuri loomist vajalikul määral.

2. Selleks võib komisjon, kuni tegevdirektori ametissenimetamiseni vastavalt artiklile 83, 

määrata agentuuri nimel ametisse töötajaid, sealhulgas ajutiselt tegevdirektori 

haldusülesandeid täitva isiku, ja sõlmida muid lepinguid, kasutades selleks agentuuri jaoks 

ette nähtud eelarvelisi vahendeid.
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Artikkel 134

Teavitatud aineid käsitlevad üleminekumeetmed

1. Teavitajatele esitatud taotlusi pädevatele asutustele täiendava teabe andmiseks vastavalt 

direktiivi 67/548/EMÜ artikli 16 lõikele 2 käsitletakse käesoleva määruse artikli 50

kohaselt tehtud otsustena.

2. Teavitajatele esitatud taotlusi aine kohta täiendava teabe andmiseks vastavalt direktiivi 

67/548/EMÜ artikli 16 lõikele 1 käsitletakse käesoleva määruse artikli 51 kohaselt tehtud 

otsustena.

Sellised ained loetakse kuuluvaks ühenduse hindamisplaani vastavalt käesoleva määruse

artikli 43 lõikele 2 ning neid käsitletakse kui aineid, mille on kooskõlas käesoleva määruse 

artikli 44 lõikega 2 valinud liikmesriik, mille pädev asutus on taotlenud täiendava teabe 

esitamist vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 16 lõikele 1.

Artikkel 135

Olemasolevaid aineid käsitlevad üleminekumeetmed

1. Määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 10 lõike 2 kohaldamisel komisjoni määrusega tootjatele 

ja importijatele tehtud taotlusi komisjonile teabe esitamiseks käsitletakse käesoleva 

määruse artikli 51 kohaselt vastu võetud otsustena.
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Ainega seotud pädevaks asutuseks on määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 10 lõike 1 kohaselt 

asja käsitlevaks ettekandjaks määratud liikmesriigi pädev asutus, kes täidab käesoleva 

määruse käesoleva määruse artikli 45 lõikes 3 ja artiklis 47 nimetatud ülesandeid.

2. Määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 12 lõike 2 kohaldamisel komisjoni määrusega tootjatele 

ja importijatele tehtud taotlusi komisjonile teabe esitamiseks käsitletakse käesoleva 

määruse artikli 51 kohaselt vastu võetud otsustena. Agentuur määrab kindlaks ainega 

seotud pädeva asutuse, kes täidab käesoleva määruse artikli 45 lõikes 3 ja artiklis 47

nimetatud ülesandeid.

3. Liikmesriik, kelle asja käsitlev ettekandja ei ole hiljemalt ...∗ edastanud riskihinnangut ja 

vajadusel riskide piiramise strateegiat vastavalt määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 10 

lõikele 3:

a) dokumenteerib riske ja ohte käsitleva teabe vastavalt käesoleva määruse XV lisa B 

osale;

b) kohaldab käesoleva määruse artikli 68 lõiget 4 punktis a osutatud teabe alusel; ja

c) koostab dokumendid selle kohta, miks ta leiab, et muude kindlaksmääratud riskidega 

tuleks tegeleda muul moel kui käesoleva määruse XVII lisa muutmisega.

Eespool nimetatud teave esitatakse agentuurile hiljemalt …∗∗.

  

∗ 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
∗∗ 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 136

Piiranguid käsitlevad üleminekumeetmed

1. Komisjon koostab vajadusel hiljemalt …∗ XVII lisa paranduse eelnõu kooskõlas ühega 

järgnevatest:

a) mis tahes riskihinnang ja soovitatav riskide piiramise strateegia, mis on vastu võetud 

ühenduse tasandil vastavalt määruse (EMÜ) nr 793/93 artiklile 11, niivõrd kuivõrd 

see sisaldab ettepanekuid piirangute kehtestamiseks vastavalt käesoleva määruse 

VIII jaotisele, ent mille kohta ei ole veel vastu võetud otsust vastavalt direktiivile 

76/769/EMÜ;

b) mis tahes asjakohastele asutustele esitatud, ent veel vastu võtmata ettepanek, mis 

käsitleb piirangute seadmist direktiivi 76/769/EMÜ alusel.

2. Enne …*, esitatakse artikli 128 lõikes 3 osutatud mis tahes toimikud komisjonile. 

Komisjon koostab vajadusel eelnõu XVI lisa muutmiseks.

  

∗ 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumisest



7524/8/06 REV 8 ar 211
DG C I ET

Artikkel 137

Läbivaatamine

1. Hiljemalt …∗ vaatab komisjon selle läbi, et hinnata, kas pikendada kohustust viia läbi 

kemikaaliohutuse hindamine ja dokumenteerida see kemikaaliohutuse aruandes seoses 

ainetega, mis ei ole selle kohustusega hõlmatud, kuna neid ei tule registreerida või nad 

tuleb registreerida, kuid neid toodetakse või imporditakse kogustes, mis ei ületa kümmet 

tonni aastas. Nimetatud läbivaatamise põhjal võib komisjon vajadusel teha seadusandlikke 

ettepanekuid nimetatud kohustuse pikendamiseks.

2. Komisjon võib esitada seadusandlikke ettepanekuid niipea, kui on võimalik kindlaks teha 

praktiline ja kuluefektiivne viis polümeeride valimiseks nende registreerimiseks kindlate 

tehniliste ja kehtivate teaduslike kriteeriumite alusel, ning pärast aruande avaldamist, mis 

käsitleb järgmist:

a) polümeeridega kaasnevad riskid võrreldes teiste ainetega;

b) olemasolev vajadus teatud tüüpi polümeeride registreerimiseks, võttes arvesse ühest 

küljest konkurentsivõimet ja innovatiivsust ning teisest küljest inimeste tervise

kaitset ja keskkonnakaitset.

  

∗ 12 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist
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3. Artikli 116 lõikes 3 osutatud aruanne käesoleva määruse rakendamisel omandatud 

kogemuste kohta hõlmab registreerimisnõuete läbivaatamist, mis on seotud ainetega, mida 

toodetakse või imporditakse ainult kogustes alates 1 tonnist, kuid mis ei ületa 10 tonni 

aastas tootja või importija kohta. Läbivaatamise alusel võib komisjon esitada 

seadusandlikke ettepanekuid teabele esitatavate nõuete muutmiseks seoses ainetega, mida 

toodetakse või imporditakse kogustes alates 1 tonnist kuni 10 tonnini aastas tootja või 

importija kohta, võttes arvesse uusimaid arenguid, näiteks seoses alternatiivse 

katsetamisega ja (kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse seostega ((Q)SAR).

4. Komisjon vaatab I, IV ja V lisa läbi hiljemalt …∗, eesmärgiga teha vajaduse korral 

ettepanekuid nende muutmiseks vastavalt artikli 132 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Artikkel 138

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 76/769/EMÜ ja 91/155/EMÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Direktiivid 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) nr 1488/94 

tunnistatakse kehtetuks alates ….*

Direktiiv 93/67/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates ….∗∗. 

Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele loetakse viideteks käesolevale määrusele.

  

∗ 12 kuu möödumisest pärast käesoleva määruse jõustumist.
∗∗ 14 kuu möödumisest pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Artikkel 139

Direktiivi 1999/45/EÜ muutmine

Direktiivi 1999/45/EÜ artikkel 14 jäetakse välja.

Artikkel 140

Jõustumine ja kohaldamine

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.

2. II, III, V, VI, VII, X ja XI jaotist ning artikleid 127 ja 135 kohaldatakse alates …∗.

3. Artiklit 134 kohaldatakse alates …∗∗.

4. Artikleid 68 kuni 72 kohaldatakse alates …∗∗∗.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg,

Nõukogu nimel

eesistuja

  

∗ 12 kuu möödumisest pärast käesoleva määruse jõustumist.
∗∗ 14 kuu möödumisest pärast käesoleva määruse jõustumist.
∗∗∗ 18 kuu möödumisest pärast käesoleva määruse jõustumist.
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LISADE LOETELU

I LISA AINETE HINDAMIST JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE 

KOOSTAMIST KÄSITLEVAD ÜLDSÄTTED

II LISA OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE JUHIS

III LISA KRITEERIUMID AINETELE, MIS REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1–10 

TONNI

IV LISA AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST 

VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE a

V LISA AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST 

VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTLE b

VI LISA ARTIKLIS 10 OSUTATUD TEABELE ESITATAVAD NÕUDED

VII LISA STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES AINETEGA, 

MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1 TONN

VIII LISA TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES 

AINETEGA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 10 

TONNI

IX LISA TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES 

AINETEGA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100 

TONNI
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X LISA TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES 

AINETEGA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1000 

TONNI

XI LISAÜLDEESKIRJAD VII–X LISAS SÄTESTATUD STANDARDSE 

KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS

XII LISA ÜLDSÄTTED ALLKASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS JA 

KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS

XIII LISA KRITEERIUMID PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE 

AINETE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE 

AINETE MÄÄRATLEMISEKS

XIV LISA AUTORISEERINGUT VAJAVATE AINETE LOETELU

XV LISA TOIMIKUD

XVI LISA SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ANALÜÜS

XVII LISA TEATUD OHTLIKE AINETE, VALMISTISTE JA TOODETE TOOTMISE, 

TURULE VIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD
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I LISA

AINETE HINDAMIST JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE

KOOSTAMIST KÄSITLEVAD ÜLDSÄTTED

0. SISSEJUHATUS

0.1. Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas tootjad ja importijad peavad hindama, kas 

nende toodetud või imporditud ainetest tulenevad riskid on tootmise või tootja või 

importija omakasutus(t)e ajal piisavalt ohjatud ja kas järgmistel tarneahelas tegutsejatel on 

võimalik riske piisavalt ohjata, ja seda dokumenteerima.

0.2. Kemikaaliohutuse hinnang koostatakse ühe või mitme pädeva isiku poolt, kellel on 

asjakohased kogemused ja kes on saanud vastavat koolitust, sealhulgas täiendkoolitust.

0.3. Tootja kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse aine tootmist ja selle kõiki 

kindlaksmääratud kasutusalasid. Importija kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse kõiki 

kindlaksmääratud kasutusalasid. Kemikaaliohutuse hinnangus hinnatakse aine kasutamist 

ainena (koos kõigi peamiste lisandite ja lisaainetega) või valmistise või toote koostisainena 

vastavalt kindlaksmääratud kasutusalale. Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja 

kindlaksmääratud kasutamisest tulenevaid aine elutsükli kõiki etappe. Kemikaaliohutuse 

hindamise aluseks on aine potentsiaalsete kahjulike mõjude võrdlemine mõjuga, mida 

antud aine teadaoleva või arvatava kokkupuute korral inimestele ja/või keskkonnale 

avaldab, võttes arvesse kohaldatud ja soovitatud riskijuhtimismeetmeid ja 

käitlemistingimusi.
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0.4. Aineid, mille füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused 

on tõenäoliselt sarnased või mis käituvad oma struktuurse sarnasuse tõttu teatud kindla 

mudeli kohaselt, võib käsitada ühe rühmana või ainete “kategooriana”. Kui tootja või 

importija leiab, et ühe aine kemikaaliohutuse hindamine on piisav teisest ainest või 

aineterühmast või “kategooriast” tulenevate riskide nõuetekohase ohjamise hindamiseks ja 

dokumenteerimiseks, võib ta nimetatud kemikaaliohutuse hinnangut kasutada teise aine või 

aineterühma või “kategooria”. Sel juhul peab tootja või importija esitama asjakohase 

põhjenduse.

0.5. Kemikaaliohutuse hindamine toimub tehnilises toimikus aine kohta sisalduva teabe ning 

muu kättesaadava ja asjakohase teabe alusel. Tootjad või importijad, kes esitavad 

ettepanekuid katsete läbiviimiseks vastavalt IX ja X lisale, peavad kajastama seda 

kemikaaliohutuse aruande vastavates osades. Lisatakse muude rahvusvaheliste ja riiklike 

programmide käigus teostatud hindamistest saadud olemasolev teave. Kui see on 

asjakohane ja võimalik, arvestatakse kemikaaliohutuse aruande koostamisel ühenduse 

õigusaktide kohaselt läbiviidud hindamisi (näiteks määruse (EMÜ) nr 793/93 kohaselt 

läbiviidud riskide hindamine) ning seda kajastatakse kemikaaliohutuse aruandes. 

Nimetatud hindamistest kõrvalekaldumist tuleb põhjendada.

Seega sisaldab arvesse võetav teave ainest tulenevate ohtudega seotud teavet, tootmistest ja 

importimisest tulenevat kokkupuudet, aine kindlaksmääratud kasutusalasid, 

käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid, mida kohaldatakse või millega soovitatakse 

arvestada allkasutajatel.
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XI lisa punktis 3 sätestatakse, et teatavatel juhtudel ei ole vaja puuduvat teavet hankida, 

kuna ühe nõuetekohaselt iseloomustatud riski ohjamiseks vajalikud riskijuhtimismeetmed 

ja käitlemistingimused võivad olla piisavad ka teiste potentsiaalsete riskide ohjamiseks, 

ning nimetatud riske ei ole seetõttu vaja täpselt iseloomustada.

Kui tootja või importija vajab täiendavat teavet kemikaaliohutuse aruande koostamiseks 

ning kui seda teavet on võimalik hankida üksnes IX või X lisas ettenähtud katsete 

teostamisega, esitab ta ettepaneku katsestrateegia kohta, selgitades selles täiendava teabe 

vajalikkust, ning märgib selle kemikaaliohutuse aruande vastavasse osasse. Oodates 

täiendavate katsete tulemusi, märgib ta oma kemikaaliohutuse aruandesse ning lisab 

väljatöötatud kokkupuutestsenaariumisse ajutised riskijuhtimismeetmed, mis ta on 

kehtestanud ja sellised ajutised meetmed, mida ta soovitab allkasutajatele, kes peaksid 

kõnealuseid riske juhtima.

0.6. Aine kemikaaliohutuse hindamine, mida teostab tootja või importija, koosneb käesoleva 

lisa vastavate punktide kohaselt järgmistest etappidest:

1. Ainest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamine

2. Aine füüsikalis-keemilistest omadustest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamine

3. Keskkonnaohu hindamine

4. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate omaduste hindamine
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Kui tootja või importija järeldab etappide 1–4 tulemuste põhjal, et aine või valmistis 

vastab direktiivi 67/548/EMÜ või direktiivi 1999/45/EÜ kohastele ohtlikuks aineks 

klassifitseerimise kriteeriumitele või sellel on püsivate, bioakumuleeruvate ja 

toksiliste ainete ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete omadused, 

hõlmab kemikaaliohutuse hinnang järgmisi lisaetappe:

5. Kokkupuute hindamine

5.1 Kokkupuutestsenaariumi(te) koostamine või vajadusel asjakohaste kasutus- ja 

kokkupuutekategooriate loomine

5.2 Kokkupuute hindamine

6. Riski kirjeldus

Kemikaaliohutuse aruande vastavas osas (punkt 7) esitatakse kokkuvõte eespool 

nimetatud punktide käsitlemisel kasutatud kogu asjakohasest teabest.

0.7. Kemikaaliohutuse aruande kokkupuudet käsitleva osa põhielemendiks on tootmisele, tootja 

või importija omakasutusele kehtestatud kokkupuutestsenaariumi(te) kirjeldus ning 

sellis(t)e kokkupuutestsenaariumi(te) kirjeldus, mida tootja või importija soovitab 

rakendada kindlaksmääratud kasutusala(de) puhul.

Kokkupuutestsenaarium on tingimuste kogum, mis kirjeldab aine valmistamist või 

kasutamist selle elutsükli vältel ning seda, kuidas tootja või importija kontrollib või 

soovitab allkasutajatel kontrollida aine kokkupuuteid inimeste ja keskkonnaga. Sellistes 

tingimuste kogumis kirjeldatakse tootja või importija poolt rakendatud või allkasutajatele 

rakendamiseks soovitatud riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi.
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Kui aine on turule viidud, esitatakse vastavalt II lisale ohutuskaardi lisana 

kokkupuutestsenaarium(id), sealhulgas riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused.

0.8. Kokkupuutestsenaariumi kirjeldamisel nõutav üksikasjalikkuse aste on erinevate juhtumite 

puhul väga erinev, olenedes aine kasutusalast, aine ohtlikest omadustest ja tootjale või 

importijale kättesaadava teabe hulgast. Kokkupuutestsenaariumites võidakse kirjeldada 

asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid seoses mitmete erinevate protsesside ja aine 

kasutusaladega. Kokkupuutestsenaarium võib seega hõlmata väga mitmesuguseid protsesse 

või kasutusalasid. Suurt hulka protsesse või kasutusalasid hõlmavat 

kokkupuutestsenaariumit võib nimetada kokkupuutekategooriaks. 

Kokkupuutestsenaariumite käsitlemine käesolevas lisas ja II lisas hõlmab ka 

kokkupuutekategooriaid, kui need on välja töötatud.

0.9. Kui teavet ei ole tarvis vastavalt XI lisale, märgitakse see asjaolu kemikaaliohutuse 

aruande asjakohasesse ossa; lisatakse viide tehnilises toimikus sisalduvale põhjendusele. 

Asjaolu, et teavet ei nõuta, märgitakse samuti ohutuskaardile.

0.10. Teatava toime korral, näiteks võime kahandada osoonikihti, võime osooni fotokeemiliselt 

tekitada, tugev lõhn ja värvi muutmine, mille puhul ei saa kasutada punktides 1–6 

sätestatud korda, hinnatakse seonduvaid riske iga juhtumi puhul eraldi ja tootja või 

importija lisab kemikaaliohutuse aruandele selliste hindamiste täieliku kirjelduse ja 

põhjenduse ning esitab nende kokkuvõtte ka ohutuskaardil.
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0.11. Spetsiaalse valmistise (nt sulamite) koostisesse liidetud ühe või mitme ainega seotud 

riskide hindamisel võetakse arvesse viisi, kuidas on koostisained keemilises maatriksis 

seotud.

0.12. Kui käesolevas lisas kirjeldatud meetodid ei ole asjakohased, selgitatakse ja põhjendatakse 

alternatiivselt kasutatavate meetodite üksikasju kemikaaliohutuse aruandes.

0.13. Kemikaaliohutuse aruande A osale lisatakse avaldus selle kohta, et tootja või importija on 

rakendanud asjakohastes kokkupuutestsenaariumites tootja või importija omakasutus(t)ele 

ette nähtud riskijuhtimismeetmeid ning et kindlaksmääratud kasutusalasid käsitlevad 

kokkupuutestsenaariumid on edastatud ohutuskaardiga või ohutuskaartidega levitajatele ja 

allkasutajatele.

1. AINEST INIMESTE TERVISELE TULENEVA OHU HINDAMINE

1.0. Sissejuhatus

1.0.1. Ainest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamisel on järgmised eesmärgid:

– aine klassifikatsiooni ja märgistuse kindlaksmääramine vastavalt 

direktiivile 67/548/EMÜ; ja

– ainega kokkupuute tasemete tuletamine, millest kõrgema tasemega ei tohiks inimene 

kokku puutuda. Seda kokkupuute taset nimetatakse “tuletatud mittetoimivaks 

tasemeks” (DNEL).
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1.0.2. Ainest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamisel käsitletakse aine toksikokineetilisi 

omadusi (nt absorptsioon, ainevahetus, jaotumine ja elimineerimine) ning järgmisi 

toimerühmi: 1) akuutsed mõjud (akuutne mürgisus, ärritavus ja söövitavus), 2) 

sensibiliseerimine, 3) krooniline mürgisus ja 4) kantserogeensed, mutageensed ja 

reproduktiivtoksilised mõjud. Muid mõjusid käsitletakse vajaduse korral kogu olemasoleva 

teabe alusel.

1.0.3. Ohtude hindamine koosneb järgmisest neljast etapist:

1. etapp: Inimeste kohta mittekäiva teabe hindamine

2. etapp: Inimeste kohta käiva teabe hindamine

3. etapp: Klassifitseerimine ja märgistamine

4. etapp: DNELide tuletamine

1.0.4. Esimesed kolm etappi viiakse läbi kõikide selliste mõjude korral, mille kohta on teave 

kättesaadav, ja need registreeritakse kemikaaliohutuse aruande asjakohases punktis, ning 

vajadusel esitatakse nimetatud etappide kokkuvõte kooskõlas artikliga 31 ohutuskaardi 

lahtrites 2 ja 11.

1.0.5. Mis tahes mõju korral, mida käsitlev asjakohane teave ei ole kättesaadav, sisaldab 

asjakohane punkt järgmist lauset: “Nimetatud teave ei ole kättesaadav” (“This information 

is not available”). Põhjendus, sealhulgas viide teabe mis tahes kirjandusotsingutele, 

lisatakse tehnilisele toimikule.
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1.0.6. Ainest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamisel toimub 4. etapis kolme esimese etapi 

tulemuste integreerimine ning saadud andmed esitatakse kemikaaliohutuse aruande 

asjakohases punktis; teabe kokkuvõte esitatakse ohutuskaardi lahtris 8.1.

1.1. 1. etapp: Inimeste kohta mittekäiva teabe hindamine

1.1.1. Inimeste kohta mittekäiva teabe hindamine sisaldab järgmist:

– mõjudega seotud ohtude määratlemine kogu kättesaadava inimeste kohta mittekäiva 

teabe põhjal;

– annuse (kontsentratsiooni) ja reageeringu (mõju) vahelise seose kindlaksmääramine.

1.1.2. Kui annuse (kontsentratsiooni) ja reageeringu (mõju) vahelist seost ei ole võimalik 

kindlaks määrata, tuleks seda põhjendada ja esitada poolkvantitatiivne või kvalitatiivne 

analüüs. Näiteks, akuutsete mõjude korral ei ole tavaliselt võimalik annuse 

(kontsentratsiooni) ja reageeringu (mõju) vahelist seost vastavalt komisjoni määruses 

sätestatud katsemeetoditele (nagu need on määratletud artikli 13 lõikes 2) teostatud katse 

tulemuste põhjal kindlaks määrata. Sellistel juhtudel piisab, kui määratakse kindlaks, kas ja 

millisel määral on ainel olemuslik omadus antud mõju tekitada.

1.1.3. Kogu inimeste kohta mittekäiv teave, mida kasutatakse inimestele avaldatava konkreetse 

mõju hindamiseks ning annuse (kontsentratsiooni) ja reageeringu (mõju) vahelise seose 

kindlaksmääramiseks, esitatakse võimaluse korral lühidalt tabelina või tabelitena, eristades 

in vitro, in vivo ja muud teavet. Asjakohased katsetulemused (näiteks LD50, NO(A)EL või 

LO(A)EL) ja katsetingimused (näiteks katse kestus, manustamisviis) ja muu asjakohane 

teave esitatakse selleks rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühikutes.



7524/8/06 REV 8 ar 9
I LISA DG C I ET

1.1.4 Kui on kättesaadav üks uurimus, tuleks nimetatud uurimuse kohta koostada kokkuvõtlik 

uuringuülevaade. Kui sama mõju on käsitletud mitmes uuringus, kasutatakse DNELide

kindlaksmääramiseks tavaliselt seda uuringut või neid uuringuid, millest nähtub kõige 

suurem riskitegur, olles sealjuures arvestanud võimalikke muutujaid (nt läbiviimine, 

asjakohasus, katse läbiviimiseks kasutatud liikide asjakohasus, tulemuste kvaliteet jne), 

ning nimetatud uuringu või uuringute kohta koostatakse kokkuvõtlik uuringuülevaade ning 

see lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana. Kokkuvõtlikke uuringuülevaateid 

nõutakse ohu hindamisel kasutatud kõikide põhiandmete kohta. Kui ei kasutata uuringut 

(uuringuid), millest nähtub kõige suurem riskitegur, põhjendatakse seda täielikult ning 

põhjendused lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana mitte ainult kasutatud uuringu, 

vaid ka kõikide teiste uuringute kohta, millest nähtub suurem riskitegur kui kasutatud 

uuringust. Sõltumata sellest, kas ohud on identifitseeritud või mitte, on oluline hinnata 

uuringu valiidsust.

1.2. 2. etapp: Inimeste kohta käiva teabe hindamine

Kui inimeste kohta käiv teave ei ole kättesaadav, sisaldab käesolev osa lauset: “Inimeste 

kohta käiv teave ei ole kättesaadav” (“No human information is available”). Kui inimeste 

kohta käiv teave on kättesaadav, esitatakse need võimaluse korral tabelina.

1.3. 3. etapp: Klassifitseerimine ja märgistamine

1.3.1. Esitatakse direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumitele vastavalt välja töötatud asjakohane 

klassifikatsioon ja märgistus ning vastavad põhjendused. Võimalusel esitatakse direktiivi 

67/548/EMÜ artikli 4 lõike 4 ja direktiivi 1999/45/EÜ artiklite 4–7 kohaldamisest 

tulenevad kontsentratsiooni piirmäärad ja neid põhjendatakse, kui need ei sisaldu direktiivi 

67/548/EMÜ I lisas. Hindamine peaks alati sisaldama avaldust selle kohta, kas aine vastab 

või ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ toodud 1. ja 2. kategooria kantserogeenseks, 

mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele.
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1.3.2. Kui teave on ebapiisav, et otsustada, kas aine tuleks teatavate näitajate kohaselt 

klassifitseerida või mitte, märgib registreerija, millise meetme ta lõpuks võttis või millise 

otsuse tegi, ning esitab ka põhjenduse.

1.4. 4. etapp: DNELide kindlaksmääramine

1.4.1. 1. ja 2. etapi tulemuste põhjal määratakse kindlaks aine DNEL(id), mis peegeldab või 

peegeldavad tõenäolist manustamisviisi või tõenäolisi manustamisviise, kokkupuute 

kestust ja sagedust. Mõnede näitajate, eelkõige mutageensuse ja kantserogeensuse puhul ei 

pruugi olemasoleva teabe alusel olla võimalik kindlaks määrata läve ja seega ka DNELi. 

Kui see on põhjendatud kokkupuutestsenaariumi(te)ga, võib üks tuletatud mittetoimiv tase 

olla piisav. Kättesaadavat teavet ja kemikaaliohutuse aruande punktis 9 esitatud 

kokkupuutestsenaariumit või -stsenaariume arvesse võttes võib aga osutuda vajalikuks 

kõikide asjakohaste elanikkonnarühmade (nt töölised, tarbijad ja nimetatud ainetega 

keskkonna kaudu kaudselt kokku puutuda võivad isikud) ja isegi teatavate haavatavate 

alarühmade (nt lapsed, rasedad) ning erinevate kokkupuuteviiside jaoks erinevate tuletatud 

mittetoimivate tasemete kindlaksmääramine. Tuleb esitada täielik põhjendus, täpsustades 

muu hulgas kasutatud teabe valikut, kokkupuuteviise (suu või naha kaudu, sissehingamise 

teel) ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille puhul tuletatud mittetoimiv tase kehtib. 

Kui kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 

kindlaks iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ning ka kõikide kokkupuuteviiside kohta ühiselt. 

Tuletatud mittetoimiva taseme kindlaksmääramisel tuleb muu hulgas arvestada järgmisi 

tegureid:
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a) ebakindlus, mida lisaks muudele teguritele põhjustavad ka katseandmete varieeruvus 

ning liigisisesed ja liikidevahelised erinevused;

b) mõju laad ja raskusaste;

c) elanikkonna rühma või alarühma tundlikkus, kelle suhtes kvantitatiivne ja/või 

kvalitatiivne teave kokkupuutumise kohta kehtib.

1.4.2. Kui tuletatud mittetoimivat taset ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb sellest 

selgesõnaliselt teatada ning esitada täielik põhjendus.

2. FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OHTUDE HINDAMINE

2.1. Füüsikalis-keemilistest omadustest tulenevate ohtude hindamise eesmärk on aine 

klassifitseerimine ja märgistamine vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ.

2.2. Hinnatakse vähemalt järgmiste füüsikalis-keemiliste omaduste potentsiaalset mõju 

inimtervisele:

– plahvatusohtlikkus,

– süttivus,

– oksüdeerimisvõime.

Kui teave on ebapiisav, et otsustada, kas aine tuleks teatavate näitajate kohaselt 

klassifitseerida või mitte, märgib registreerija, millise meetme ta lõpuks võttis ning millise 

otsuse tegi, ning esitab ka põhjenduse.
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2.3. Teave iga üksikmõju hindamise kohta esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas 

punktis (punkt 7) ja vajaduse korral tehakse sellest vastavalt artiklile 31 kokkuvõte 

ohutuskaardi lahtrites 2 ja 9.

2.4. Iga füüsikalis-keemilise omaduse puhul hinnatakse aine olemuslikku kahjulikku toimet 

tulenevalt aine tootmisest ja kindlaksmääratud kasutusaladest.

2.5. Esitatakse direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumitele vastavalt välja töötatud asjakohane 

klassifikatsioon ja märgistus ning vastavad põhjendused.

3. KESKKONNAOHU HINDAMINE

3.0. Sissejuhatus

3.0.1. Keskkonnaohu hindamise eesmärk on aine klassifitseerimine ja märgistamine vastavalt 

direktiivile 67/548/EMÜ ning aine sellise kontsentratsiooni kindlaksmääramine, millest 

allpool ei ole ette näha kahjulike mõjude ilmnemist asjaomases keskkonnakomponendis. 

Seda kontsentratsiooni nimetatakse arvutuslikuks mittetoimivaks kontsentratsiooniks 

(PNEC).

3.0.2. Keskkonnaohtude hindamisel käsitletakse potentsiaalseid mõjusid keskkonnale, mis 

koosneb 1) vesikeskkonnast (kaasa arvatud põhjasete), 2) maismaast ja 3) õhust, kaasa 

arvatud ka 4) toiduahelas akumuleerumise tõttu tekkida võivad potentsiaalsed mõjud. 

Lisaks käsitletakse potentsiaalseid mõjusid 5) reovee puhastussüsteemide 

mikrobioloogilisele aktiivsusele. Hinnang iga nimetatud viie keskkonnakomponendi kohta 

esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis (punkt 7) ja vajaduse korral 

esitatakse artikli 31 kohane kokkuvõte ohutuskaardi lahtrites 2 ja 12.
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3.0.3. Iga keskkonnakomponendi puhul, mille puhul puudub kättesaadav teave mõju kohta, 

sisaldab kemikaaliohutuse aruande asjakohane punkt lauset: “Nimetatud teave ei ole 

kättesaadav” (“This information is not available”). Põhjendus, sealhulgas viide kirjanduse 

põhjal teostatud mis tahes uuringutele, lisatakse tehnilisele toimikule. Iga 

keskkonnakomponendi puhul, mille kohta on teave kättesaadav, kuid mille puhul ei pea 

tootja või importija vajalikuks teostada ohtude hindamist, esitab tootja või importija 

põhjenduse koos viitega asjakohasele teabele kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis 

(punkt 7) ja vajaduse korral ka artiklile 31 vastava kokkuvõtte ohutuskaardi lahtris 12.

3.0.4. Ohtude hindamine koosneb järgmisest kolmest etapist, mis kemikaaliohutuse aruandes on 

selgelt määratletud:

1. etapp: Teabe hindamine

2. etapp: Klassifitseerimine ja märgistamine

3. etapp: PNECi tuletamine

3.1. 1. etapp: Teabe hindamine

3.1.1. Kogu kättesaadava teabe hindamine hõlmab järgmist:

– ohtude väljaselgitamine kogu kättesaadava teabe põhjal;

– annuse (kontsentratsiooni) ja reageeringu (mõju) vahelise seose kindlaksmääramine.
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3.1.2. Kui annuse (kontsentratsiooni) ja reageeringu (mõju) vahelist seost ei ole võimalik 

kindlaks määrata, tuleks seda põhjendada ja esitada poolkvantitatiivne või kvalitatiivne 

analüüs.

3.1.3. Konkreetsele keskkonnakomponendile avaldatavate mõjude hindamiseks kasutatud kogu 

teave esitatakse lühidalt, võimaluse korral tabelina või tabelitena. Asjakohased 

katsetulemused (nt LC50 või NOEC) ja katsetingimused (nt katse kestus, manustamisviis) 

ja muu asjakohane teave esitatakse selleks rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühikutes.

3.1.4. Aine keskkonnas käitumise hindamiseks vajalik kogu teave esitatakse lühidalt, võimaluse 

korral tabelina või tabelitena. Asjakohased katsetulemused ja katsetingimused ning muu 

asjakohane teave esitatakse selleks rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühikutes.

3.1.5. Kui on kättesaadav üks uurimus, tuleks nimetatud uurimuse kohta koostada kokkuvõtlik 

uuringuülevaade. Kui sama mõju on käsitletud rohkem kui ühes uuringus, kasutatakse 

järelduste tegemisel uuringut (uuringuid), millest nähtub kõige suurem riskitegur, ning 

nimetatud uuringu või uuringute kohta koostatakse kokkuvõtlik uuringuülevaade, mis 

lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana. Kokkuvõtlikke uuringuülevaateid nõutakse 

ohu hindamisel kasutatud kõikide põhiandmete kohta. Kui ei kasutata uuringut (uuringuid), 

millest nähtub kõige suurem riskitegur, põhjendatakse seda täielikult ning põhjendused 

lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana mitte ainult kasutatud uuringu, vaid ka 

kõikide teiste uuringute kohta, millest nähtub suurem riskitegur kui kasutatud uuringust. 

Kui kõik aine kohta olemas olevad uuringud näitavad ohu puudumist, viiakse läbi kõikide 

uuringute valiidsuse üldine hindamine.
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3.2. 2. etapp: Klassifitseerimine ja märgistamine

3.2.1. Esitatakse direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumitele vastavalt välja töötatud asjakohane 

klassifikatsioon ja märgistus ning vastavad põhjendused. Võimalusel esitatakse direktiivi 

67/548/EMÜ artikli 4 lõike 4 ja direktiivi 1999/45/EÜ artiklite 4–7 kohaldamisest 

tulenevad kontsentratsiooni piirmäärad ja neid põhjendatakse, kui need ei sisaldu direktiivi 

67/548/EMÜ I lisas.

3.2.2. Kui teave on ebapiisav, et otsustada, kas aine tuleks teatavate näitajate kohaselt 

klassifitseerida või mitte, märgib registreerija, millise meetme ta lõpuks võttis ning millise 

otsuse tegi, ning esitab ka põhjenduse.

3.3. 3. etapp: PNECi kindlaksmääramine

3.3.1. Kättesaadava teabe põhjal määratakse kindlaks kõikide keskkonnakomponentide arvutuslik 

mittetoimiv kontsentratsioon. Arvutusliku mittetoimiva kontsentratsiooni arvutamiseks 

võib asjakohast hindamistegurit kohaldada toimeväärtustele (nt LC50 või NOEC). 

Hindamistegur väljendab erinevust piiratud arvu liikidega tehtud laborikatsete põhjal 

saadud toimeväärtuste ja keskkonnakomponendiarvutusliku mittetoimiva kontsentratsiooni 

vahel1.

3.3.2. Kui arvutuslikku mittetoimivat kontsentratsiooni ei ole võimalik tuletada, tuleb see 

selgesõnaliselt märkida ning esitada asjakohane põhjendus.

  

1 Üldiselt, mida ulatuslikumad on andmed ja pikem katsete kestus, seda väiksem on 
määramatuse tase ja hindamisteguri suurus. Hindamistegurit 1000 kohaldatakse tavaliselt 
erinevaid troofilisi tasandeid esindavate liikide põhjal saadud kolmest lühiajalisest L(E)C50 
väärtusest kõige madalamale ja tegurit 10 erinevaid troofilisi tasandeid esindavate liikide 
põhjal saadud kolmest pikaajalisest NOEC väärtustest kõige madalamale.
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4. PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE NING VÄGA PÜSIVATE JA 

VÄGA BIOAKUMULEERUVATE OMADUSTE HINDAMINE

4.0. Sissejuhatus

4.0.1. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate omaduste hindamise eesmärk on määrata kindlaks, kas aine vastab 

XIII lisas esitatud kriteeriumitele, ning kui vastab, siis iseloomustada aine potentsiaalset 

emissiooni. Käesoleva lisa punktidele 1 ja 3 vastavat ohuhindamist, milles käsitletakse 

kõiki pikaajalisi mõjusid, ning kooskõlas punkti 5 (kokkupuute hindamine) 2. etapiga 

(kokkupuutele antav hinnang) läbi viidud hinnangut, mis käsitleb inimese ja keskkonna 

pikaajalist kokkupuudet ainega, ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega läbi viia 

XIII lisas toodud püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga püsivate ja 

väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumitele vastavate ainete osas. Seetõttu on vaja 

teostada eraldi püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate omaduste hindamine.

4.0.2. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate omaduste hindamine koosneb kahest etapist, mis tuleb selgesõnaliselt 

määratleda kemikaaliohutuse aruande B osa punktis 8:

1. etapp: Võrdlemine kriteeriumitega

2. etapp: Emissiooni iseloomustamine

Ohutuskaardi lahtris 12 esitatakse samuti kokkuvõte hindamise kohta.

4.1. 1. etapp: Võrdlemine kriteeriumitega

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate omaduste hindamise selles etapis võrreldakse tehnilise toimiku osana 

esitatud olemasolevat teavet XIII lisas esitatud kriteeriumitega ja otsustatakse, kas aine 

vastab kriteeriumitele või mitte.
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Kui ei ole piisavalt kättesaadavaid andmeid, et otsustada, kas aine vastab XIII lisas esitatud 

kriteeriumitele, käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi muid tõendeid, nagu registreerija 

kohta olemas olevad seireandmed, millest nähtub võrdväärne riskitegur.

Kui tehniline toimik sisaldab ühe või mitme näitaja kohta ainult VII ja VIII lisas nõutud 

teavet, kaalub registreerija püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste 

väljaselgitamiseks olulist teavet ning otsustab, kas püsivate, bioakumuleeruvate ja 

toksiliste omaduste ja väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamiseks on 

vaja koguda täiendavat teavet. Juhul, kui täiendava teabe kogumine on vajalik ja nõuaks 

katsete läbiviimist selgroogsete loomadega, esitab registreerija katsetamisettepaneku. 

Sellist täiendavat teavet ei ole siiski vaja koguda, kui registreerija rakendab või soovitab 

piisavaid riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi, mis võimaldavad vastavalt XI lisa 

punktile 3 teha erandi seoses katsetamisega püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ja 

väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamiseks.

4.2. 2. etapp: Emissiooni iseloomustamine

Kui aine vastab kriteeriumitele, viiakse läbi emissiooni iseloomustamine, mis koosneb 

punktis 5 kirjeldatud kokkupuute hindamise asjakohastest etappidest. Eeskätt sisaldab see 

tootja või importija kõikide tegevuste käigus või kindlaksmääratud kasutusalade puhul 

erinevatesse keskkonna osadesse eraldunud aine hinnangulisi koguseid ning inimeste ja 

keskkonna ainega kokkupuute tõenäoliste viiside kindlakstegemist.
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5. KOKKUPUUTE HINDAMINE

5.0. Sissejuhatus

Kokkupuute hindamise eesmärk on kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu andmine aine 

annusele/kontsentratsioonile, millega inimesed ja keskkond kokku puutuvad või võivad 

kokku puutuda. Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja kindlaksmääratud kasutamisest 

tulenevaid aine elutsükli kõiki etappe ning hindamine hõlmab kõiki punktides 1–4 

kindlaksmääratud ohtudega seonduda võivaid kokkupuuteid. Kokkupuute hindamine 

koosneb järgnevast kahest etapist, mis on selgesõnaliselt määratletud kemikaaliohutuse 

aruandes:

1. etapp: Kokkupuutestsenaariumi(te) koostamine või asjakohaste kasutus- ja 

kokkupuutekategooriate loomine

2. etapp: Kokkupuute hindamine.

Vajaduse korral ja vastavalt artiklile 31 esitatakse kokkupuutestsenaarium samuti 

ohutuskaardi lisana.

5.1. 1. etapp: Kokkupuutestsenaariumite väljatöötamine
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5.1.1. Luuakse punktidele 0.7 ja 0.8 vastavad kokkupuutestsenaariumid. 

Kokkupuutestsenaariumid on kemikaaliohutuse hinnangu läbiviimise põhiliseks aluseks. 

Kemikaaliohutuse hinnangu koostamine võib olla iteratiivne protsess. Esimene hinnang 

põhineb nõutaval miinimumteabel ja olemasoleval ohte käsitleval teabel ning kokkupuute 

hinnangul, mis vastab esialgsetele oletustele kasutustingimuste ja riskijuhtimismeetmete 

kohta (esialgne kokkupuutestsenaarium). Kui esialgsete oletuste põhjal jõutakse riski 

kirjelduseni, mis viitab sellele, et inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvaid ohte ei ole 

piisavalt ohjatud, on vaja protsessi korrata, muutes sealjuures ohu või kokkupuute 

hindamise ühte või mitut tegurit, et saavutada piisav ohjamine. Ohuhinnangu täpsustamine 

võib nõuda täiendava ohte käsitleva teabe kogumist. Kokkupuutealase hinnangu 

täpsustamine võib sisaldada kokkupuutestsenaariumi osaks olevate käitlemistingimuste või 

riskijuhtimismeetmete asjakohast muutmist või kokkupuute täpsemat hindamist. Viimase 

kordamise tulemusena koostatud kokkupuutestsenaarium (lõplik kokkupuutestsenaarium) 

lisatakse kemikaaliohutuse aruandele ja samuti ohutuskaardile vastavalt artiklile 31.

Lõplik kokkupuutestsenaarium esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis ning 

samuti ohutuskaardi lisana, kasutades sobivat lühipealkirja, mis kirjeldab lühidalt 

kasutusala, mis vastab VI lisa punktile 3.5. Kokkupuutestsenaariumid hõlmavad igasugust 

tootmist ühenduses ja kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid.

Eeskätt sisaldab kokkupuutestsenaarium vastavalt vajadusele järgmisi kirjeldusi:
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Käitlemistingimused

– aine tootmise, töötlemise ja/või kasutamisega seotud protsesside, sealhulgas aine 

füüsilise vormi kirjeldus;

– protsessiga seotud töötajate tegevus ja nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus;

– tarbijate tegevus ning nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus;

– aine emissiooni erinevatesse keskkonna osadesse ning reoveekäitlussüsteemidesse 

sattumise sagedus ja kestus ning lahustumine vastuvõtvates keskkonna osades.

Riskijuhtimismeetmed

– riskijuhtimismeetmed, mille eesmärk on vähendada või vältida inimeste (sealhulgas 

töölised ja tarbijad) ja erinevate keskkonna osade otsest või kaudset kokkupuudet 

ainega;

– jäätmekäitlusmeetmed, et vähendada või vältida inimeste ja keskkonna kokkupuudet 

ainega jäätmete kõrvaldamise ja/või taaskasutuse ajal.

5.1.2. Kui tootja, importija või allkasutaja esitab taotluse erikasutusloa saamiseks, koostatakse 

kokkupuutestsenaariumid vaid nimetatud kasutusala ja sellele järgnevate elustsükli 

etappide jaoks.
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5.2. 2. etapp: Kokkupuute hindamine

5.2.1. Kokkupuudet hinnatakse iga väljatöötatud kokkupuutestsenaariumi puhul ja hinnang 

esitatakse kemikaaliohutuse aruande asjakohases punktis ning vajaduse korral tehakse 

sellest kokkuvõte ohutuskaardi lisas vastavalt artiklile 31. Kokkupuute hindamine koosneb 

kolmest osast: 1) emissiooni hindamine; 2) keemilise käitumise ja levikuteede hindamine; 

ja 3) kokkupuute ulatuse ja esinemissageduse hindamine.

5.2.2. Emissiooni hindamisel käsitletakse aine emissiooni aine elustsükli kõigi asjakohaste 

etappide jooksul, mis tulenevad aine tootmisest ja igast kindlaksmääratud kasutusalast. 

Aine tootmisest tulenevate elutsükli etappide hulka kuulub vajadusel ka jäätmeetapp. 

Kindlaksmääratud kasutusalast tulenevate elutsükli etappide hulka kuulub vajadusel ka 

toodete kasutusperiood ja jäätmeetapp. Emissiooni hindamine viiakse läbi eeldusel, et 

kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused on 

rakendatud.

5.2.3. Koostatakse iseloomustus võimalike degradatsiooni-, muundumis- või 

reaktsiooniprotsesside kohta ning hinnatakse keskkonnas levikut ja käitumist.

5.2.4 Koostatakse hinnang kõikide nende elanikkonna rühmade (töölised, tarbijad ja keskkonna 

vahendusel ainega kaudselt kokku puutuda võivad isikud) ja keskkonnakomponentide 

kokkupuute ulatuse ja esinemissageduse kohta, kelle või mille kokkupuude ainega on teada 

või põhjendatult prognoositav. Käsitletakse kõiki inimeste ainega kokkupuute asjakohaseid 

viise (sissehingamine, allaneelamine, absorbeerumine naha kaudu ja kombineeritult kõik 

asjakohased manustamisviisid ja kokkupuuteallikad). Nendes hinnangutes arvestatakse ka 

kokkupuutemudeli ruumilisi ja ajalisi erinevusi. Eelkõige arvestatakse kokkupuudet 

käsitlevas hinnangus järgmisi aspekte:

– representatiivsed andmed kokkupuute kohta, mis on nõuetekohaselt mõõdetud;
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– kõik aine olulised lisandid ja lisaained;

– kogused, milles ainet valmistatakse ja/või imporditakse;

– aine kogus iga kindlaksmääratud kasutusala jaoks;

– rakendatud või soovitatud riskijuhtimismeetmed, sealhulgas tootes püsivuse määr;

– kokkupuute kestus ja sagedus vastavalt käitlemistingimustele;

– protsessidega seotud töötajate tegevus ja nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus;

– tarbijate tegevus ning nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus;

– aine erinevatesse keskkonna osadesse emissiooni sagedus ja kestus ning lahustumine 

vastuvõtvates keskkonnakomponentides;

– aine füüsikalis-keemilised omadused;

– transformeerumis- ja/või lagunemissaadused;

– tõenäolised kokkupuuteviisid ja inimorganismi absorbeerumise võime;
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– tõenäolised levikuteed keskkonnas ning keskkonnas levimine ja degradatsioon ja/või 

muundumine (vaata samuti 1. etapi punkt 3);

– kokkupuute (geograafiline) mastaap;

– maatriksist sõltuv aine eraldumine/migratsioon.

5.2.5 Kui kokkupuudet käsitlevad nõuetekohaste mõõtmistega saadud representatiivsed andmed 

on kättesaadavad, tuleb kokkupuute hindamisel neile erilist tähelepanu pöörata. 

Kokkupuute ulatuse ja esinemissageduse hindamiseks võib kasutada asjakohaseid 

mudeleid. Võib arvestada ka analoogselt kasutatavate ning analoogsete 

kokkupuutemudelitega või omadustega ainete asjakohaseid seireandmeid.

6. RISKI KIRJELDUS

6.1 Iga kokkupuutestsenaariumi kohta koostatakse riski kirjeldus, mis esitatakse 

kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis.

6.2 Riski kirjelduses käsitletakse elanikkonna rühmi (puutuvad kokku töötajatena, tarbijatena 

või kaudselt keskkonna kaudu, ning kui see on asjakohane, siis eespool nimetatud 

kokkupuutevõimaluste kombinatsioon) ja keskkonnakomponente, kelle või mille 

kokkupuude ainega on teada või põhjendatult prognoositav, eeldusel, et punktis 5

kirjeldatud kokkupuutestsenaariumis toodud riskijuhtimismeetmed on rakendatud. Lisaks 

kontrollitakse aine üldist keskkonnaohtlikkust, ühendades selleks kõikidest allikatest 

kõikidesse keskkonna osadesse toimuva üldised eraldumiste, emissiooni ja kadude kohta 

saadud tulemused.
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6.3 Riski kirjeldus koosneb järgmistest osadest:

– iga elanikkonnarühma teadaoleva või tõenäolise kokkupuute võrdlemine asjakohaste 

tuletatud mittetoimivate tasemetega (DNEL);

– prognoositava keskkonnakontsentratsiooni võrdlemine arvutuslike mittetoimivate 

kontsentratsioonidega iga keskkonnakomponendi puhul; ja

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu toimuva sündmuse tõenäosuse ja 

tõsidusastme hindamine.

6.4 Kõikide kokkupuutestsenaariumide puhul võib inimestele ja keskkonnale põhjustatava ohu 

lugeda piisavalt ohjatuks aine tootmisest või kindlaksmääratud kasutusaladest tuleneva 

elutsükli jooksul, kui:

– punktis 6.2 hinnatud kokkupuute ulatus ja esinemissagedus ei ületa asjakohaste 

tuletatud mittetoimivate tasemete (DNEL) või arvutuslike mittetoimivate 

kontsentratsioonide (PNEC) väärtusi, mis on kindlaks määratud vastavalt 

punktidele 1 ja 3, ja

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu toimuva sündmuse toimumise tõenäosus ja 

selle tõsidusaste, mis on kindlaks määratud vastavalt punktile 2, on tähtsusetu.
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6.5 Nende inimestele avaldatavate mõjude ja keskkonnakomponentide puhul, mille tuletatud 

mittetoimivat taset (DNEL) või arvutuslikku mittetoimivat kontsentratsiooni (PNEC) ei ole 

võimalik kindlaks määrata, hinnatakse mõjude vältimise tõenäosust 

kokkupuutestsenaariumi rakendamisel kvalitatiivse hindamise käigus.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate ainete kriteeriumitele vastavate ainete puhul kasutab tootja või 

importija punkti 5 2. etapis saadud teavet, kui ta rakendab oma tegevuskohas ja soovitab 

allkasutajatele tootmisest ja kindlaksmääratud kasutamisest tuleneva aine elutsükli jooksul 

riskijuhtimismeetmeid, mis vähendavad inimeste ja keskkonna kokkupuudet ainega ja 

ainete emissiooni.
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7. KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

Kemikaaliohutuse aruanne sisaldab järgmisi punkte:

KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

A OSA

1. KOKKUVÕTE RISKIJUHTIMISMEETMETEST

2. TEATIS RISKIJUHTIMISMEETMETE RAKENDAMISE KOHTA

3. TEATIS RISKIJUHTIMISMEETMETE EDASTAMISE KOHTA

B OSA

1. AINE NING SELLE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE MÄÄRATLUS

2. TOOTMINE JA KASUTUSALAD

2.1. Tootmine

2.2 Kindlaksmääratud kasutusalad

2.3 Mittesoovitatavad kasutusalad

3. KLASSIFITSEERIMINE JA MÄRGISTAMINE

4. KESKKONNAS KÄITUMISEGA SEOTUD OMADUSED

4.1. Lagunemine

4.2. Levik keskkonnas

4.3. Bioakumulatsioon

4.4 Sekundaarne mürgitus

5. AINEST INIMESTE TERVISELE TULENEVA OHU HINDAMINE

5.1. Toksikokineetika (absorptsioon, ainevahetus, jaotumine ja elimineerimine)
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KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

5.2. Akuutne mürgisus

5.3. Ärritus

5.3.1. Nahk

5.3.2. Silmad

5.3.3. Hingamisteed

5.4. Söövitavus

5.5. Sensibiliseerimine

5.5.1. Nahk

5.5.2. Hingamissüsteem

5.6. Krooniline mürgisus

5.7. Mutageensus

5.8. Kantserogeensus

5.9. Reproduktiivtoksilisus

5.9.1. Mõju sigivusele

5.9.2. Arenguhäireid põhjustav toksilisus
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KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

5.10 Muud mõjud

5.11 Tuletatud mittetoimiva(te) taseme(te) (DNEL) tuletamine

6. AINE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTEST OMADUSTEST INIMESTE TERVISELE 
TULENEVA OHU HINDAMINE

6.1. Plahvatusohtlikkus

6.2. Süttivus

6.3. Oksüdeerimisvõime

7. KESKKONNAOHU HINDAMINE

7.1. Vesikeskkond (sealhulgas põhjasete)

7.2. Maismaa

7.3. Õhk

7.4. Mikrobioloogiline aktiivsus reoveekäitlemissüsteemides

8. PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE OMADUSTE NING VÄGA
PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE OMADUSTE HINDAMINE

9. KOKKUPUUTE HINDAMINE

9.1. [kokkupuutestsenaariumi pealkiri]

9.1.1. Kokkupuutestsenaarium

9.1.2. Kokkupuute määratlemine
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KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

9.2. [kokkupuutestsenaariumi pealkiri]

9.2.1. Kokkupuutestsenaarium

9.2.2. Kokkupuute määratlemine

[jne]

10. RISKI KIRJELDUS

10.1. [kokkupuutestsenaariumi pealkiri]

10.1.1. Inimeste tervis

10.1.1.1. Töötajad

10.1.1.2. Tarbijad

10.1.1.3. Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu

10.1.2. Keskkond

10.1.2.1. Vesikeskkond (sealhulgas põhjasete)

10.1.2.2. Maismaa

10.1.2.3. Õhk

10.1.2.4. Mikrobioloogiline aktiivsus reoveekäitlemissüsteemides
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KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

10.2. [kokkupuutestsenaariumi pealkiri]

10.2.1. Inimeste tervis

10.2.1.1. Töötajad

10.2.1.2. Tarbijad

10.2.1.3. Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu

10.2.2. Keskkond

10.2.2.1. Vesikeskkond (sealhulgas põhjasete)

10.2.2.2. Maismaa

10.2.2.3. Õhk

10.2.2.4. Mikrobioloogiline aktiivsus reoveekäitlemissüsteemides

[jne]

10.x. Üldine kokkupuude (kõik asjakohased emissiooni/eraldumise allikad koos)

10.x.1 Inimeste tervis (kõik kokkupuuteviisid koos)

10.x.1.1

10.x.2 Keskkond (kõik emissiooniallikad koos)

10.x.2.1
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II LISA

OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE JUHIS

Käesolevas lisas kehtestatakse nõuded ohutuskaardile, mis esitatakse aine või valmistise kohta 

vastavalt artiklile 31. Ohutuskaart võimaldab siirdada klassifitseeritud ainet või valmistist käsitlevat 

asjakohast ohutusteavet, sealhulgas vastavas kemikaaliohutuse aruandes või vastavates aruannetes 

sisalduvat teavet, tarneahelas vahetult allpool olevale kasutajale või kasutajatele. Ohutuskaardil 

esitatud teave on vastavuses teabega, mis sisaldub kemikaaliohutuse aruandes, kui selle esitamine 

on nõutav. Kui kemikaaliohutuse aruanne on koostatud, paigutatakse ohutuskaardi lisasse 

asjakohane kokkupuutestsenaarium või asjakohased kokkupuutestsenaariumid, et muuta neile 

viitamine ohutuskaardi asjakohastes lahtrites lihtsamaks.

Käesoleva lisa eesmärk on tagada artiklis 31 loetletud kohustuslike lahtrite sisu järjepidevus ja 

täpsus, et kasutajatel oleks võimalik ohutuskaartide alusel võtta asjakohaseid meetmeid inimeste 

tervise ja ohutuse kaitseks töökohal ning keskkonna kaitseks.

Ühtlasi vastab ohutuskaartidel esitatav teave nõuetele, mis on sätestatud direktiivis 98/24/EÜ 

töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl. Eeskätt 

võimaldab ohutuskaart tööandjal kindlaks teha keemiliste mõjurite olemasolu töökohal ning hinnata 

nende kasutamisest tulenevat ohtu töötajate tervisele ja ohutusele.
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Ohutuskaardi teave esitatakse selgel ja kokkuvõtlikul viisil. Ohutuskaardi koostab pädev isik, kes 

võtab arvesse kasutajaskonna teadaolevaid erivajadusi. Aineid ja valmistisi turule viivad isikud 

tagavad pädevatele isikutele asjakohase koolituse, sealhulgas täiendkoolituse.

Valmististe kohta, mida ei klassifitseerita ohtlikuks, kuid mille puhul tuleb artikli 31 kohaselt 

esitada ohutuskaart, esitatakse igas lahtris vajalik teave.

Ainete ja valmististe paljude erinevate omaduste tõttu võib mõnedel juhtudel osutuda vajalikuks 

esitada lisateavet. Kui muudel juhtudel selgub, et teatavaid omadusi käsitlev teave ei ole oluline või 

seda ei ole tehnilistel põhjustel võimalik esitada, põhjendatakse seda igas punktis selgesõnaliselt. 

Teave esitatakse kõikide ohtlike omaduste kohta. Kui väidetakse, et teatav oht puudub, tuleb 

eristada selgelt juhtumid, mille korral teave ei ole klassifitseerijale kättesaadav ja juhtumid, mille 

korral katsetulemused on negatiivsed.

Ohutuskaardi väljaandmise kuupäev märgitakse esilehele. Kui ohutuskaardi andmetes on tehtud 

muudatusi, teavitatakse sellest saajat ja ohutuskaardile kantakse märge “Muudetud: (kuupäev).”

Märkus

Ohutuskaardi esitamist nõutakse ka teatavate direktiivi 67/548/EMÜ VI lisa 8. ja 9. peatükis 

loetletud spetsiaalsete ainete ja valmististe puhul (nt metallid kompaktsel kujul, sulamid, surugaasid 

jne), mille märgistamisel kehtivad erandid.
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1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Aine või valmistise identifitseerimine

Määratlemisel kasutatav nimetus on identne direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas sätestatud 

märgisel oleva nimetusega.

Registreerimisele kuluvate ainete puhul vastab nimetus registreerimisel kasutatud 

nimetusele ja tuuakse ära ka käesoleva määruse artikli 20 lõikes 1 sätestatud 

registreerimisnumber.

Esitatakse teave ka muude kättesaadavate identifitseerimisvahendite kohta.

1.2. Aine/valmistise kasutamine

Esitatakse aine või valmistise teadaolevad kasutused. Kui võimalikke kasutusalasid on 

palju, tuleb loetleda vaid kõige olulisemad või tavalisemad. Lisaks sellele tuleks 

kokkuvõtlikult kirjeldada, mida nimetatud aine tegelikult teeb, nt kas tegemist on põlemist 

takistava ainega, antioksüdandiga vms.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, sisaldab ohutuskaart teavet kõikide 

kindlaksmääratud kasutusalade kohta, mis on ohutuskaardi saaja jaoks asjakohased. See 

teave on kooskõlas kindlaksmääratud kasutusalade ja kokkupuutestsenaariumitega, mis on 

esitatud ohutuskaardi lisas.
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1.3. Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine

Määratakse kindlaks aine või valmistise ühenduses turuleviimise eest vastutav isik, kelleks 

võib olla tootja, importija või levitaja. Esitatakse nimetatud isiku täielik aadress ja 

telefoninumber ning samuti ka ohutuskaardi koostamise eest vastutava pädeva isiku e-posti 

aadress.

Peale selle, kui kõnealune isik ei asu liikmesriigis, kus aine või valmistis turule viiakse, 

esitatakse võimaluse korral kõnealuses liikmesriigi vastutava isiku täielik aadress ja 

telefoninumber.

Registreerijate puhul vastab kindlaksmääratud isik registreerimisel tootja või importija 

isiku kohta esitatud teabele.

1.4. Hädaabitelefon

Lisaks eespool nimetatud teabele esitatakse äriühingu ja/või asjaomase ametliku 

nõuandeasutuse (selleks võib olla tervisega seotud teabe vastuvõtmise eest vastutav asutus, 

millele on osutatud direktiivi 1999/45/EÜ artiklis 17) hädaabitelefoni number. 

Täpsustatakse, kui nimetatud telefonil on abi kättesaadav ainult tööajal.

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Siinkohal esitatakse aine või valmistise klassifikatsioon, mis on saadud direktiivides 

67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ sätestatud klassifitseerimiseeskirjade kohaldamise 

tulemusena. Märgitakse selgelt ja lühidalt ainest või valmistisest tulenevad ohud inimesele 

ja keskkonnale.

Eristatakse selgelt ohtlikuks klassifitseeritud valmistisi neist valmististest, mida direktiivi 

1999/45/EÜ kohaselt ei klassifitseerita ohtlikuks.
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Kirjeldatakse kõige olulisemaid kahjulikke füüsikalis-keemilisi mõjusid, mõju inimeste 

tervisele ja keskkonnale ning aine või valmistise kasutamise ja prognoositava võimaliku 

väärkasutamisega seotud sümptomeid.

Võib osutuda vajalikuks nimetada ka muid ohte, näiteks tolmusus, ristsensibiliseerimine 

(cross-sensitisation), lämbumine, külmumine, suur lõhna või maitse tekitamise 

potentsiaalsus või keskkonnamõjud, näiteks ohud mullaorganismidele, osoonikihi 

kahandamise võime, võime osooni fotokeemiliselt tekitada jne, mis ei mõjuta küll 

klassifitseerimist, kuid võivad suurendada materjali ohtlikkust tervikuna.

Märgisel olev teave esitatakse punktis 15.

Aine klassifikatsioon vastab XI jaotises esitatud klassifitseerimis- ja märgistusloetelus 

sisalduvale klassifikatsioonile.

3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Saajal on esitatava teabe alusel võimalik hõlpsalt määratleda valmistise koostisainetest 

tulenevad ohud. Valmistisest endast tulenevad ohud esitatakse lahtris 2.

3.1. Täielikku koostist (koostisainete olemus ja nende kontsentratsioon) ei ole vaja esitada, kuid 

kasulikuks võib osutuda koostisainete ja nende kontsentratsioonide üldine kirjeldus.
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3.2. Direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt ohtlikuks klassifitseeritud valmistise puhul esitatakse 

andmed järgmiste ainete ning nende kontsentratsiooni või kontsentratsioonivahemiku 

kohta valmistises:

a) tervise- või keskkonnaohtu põhjustavad ained direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses, kui 

nende kontsentratsioon on võrdne või suurem kui järgmistest madalaim:

– kohaldatav kontsentratsioon, mis on määratletud direktiivi 1999/45/EÜ artikli 3 

lõikes 3 esitatud tabelis, või

– direktiivi 67/548/EMÜ I lisas esitatud kontsentratsiooni piirmäär või

– direktiivi 1999/45/EÜ II lisa B osas esitatud kontsentratsiooni piirmäär või

– direktiivi 1999/45/EÜ III lisa B osas esitatud kontsentratsiooni piirmäär või

– direktiivi 1999/45/EÜ V lisas esitatud kontsentratsiooni piirmäär või

– käesoleva määruse X jaotise kohaselt loodud klassifitseerimis- ja 

märgistusloetelu kinnitatud sissekandes esitatud kontsentratsiooni piirmäär;

b) ained, mille suhtes on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid 

ja mis ei ole juba hõlmatud punktiga a;

c) ained, mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga 

bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas sätestatud kriteeriumitele, kui üksiku aine 

kontsentratsioon on võrdne või suurem kui 0,1%.
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3.3. Valmististe puhul, mida ei klassifitseerita direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt ohtlikuks, 

esitatakse andmed ainete ning nende kontsentratsiooni või kontsentratsioonivahemiku 

kohta, kui nende kontsentratsioon moodustab kas:

a) vähemalt 1% massist mittegaasiliste valmististe puhul ja ≥ 0,2% mahust gaasiliste 

valmististe puhul ning

– ained põhjustavad tervise- või keskkonnaohtu direktiivi 67/548/EMÜ1

tähenduses või 

– ainete suhtes on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid;

või

b) vähemalt 0,1% massist ainete puhul, mis vastavalt XIII lisas sätestatud 

kriteeriumitele on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga 

bioakumuleeruvad;

  

1 Kui valmistise turuleviimise eest vastutav isik suudab tõendada, et sellise aine keemiliste 
andmete avaldamine ohutuskaardil, mis on klassifitseeritud eranditult ärritavaks, välja 
arvatud ained, millele on omistatud riskilause R41, või ärritavaks koos ühe või mitme 
direktiivi 1999/45/EÜ artikli 10 punktis 2.3.4 nimetatud omadusega, või – kahjulikuks või 
kahjulikuks koos ühe või mitme direktiivi 1999/45/EÜ artikli 10 punktis 2.3.4 nimetatud 
omadusega, omades üksnes akuutset surmavat mõju ohustab tema intellektuaalomandi 
konfidentsiaalsust, võib ta kooskõlas direktiivi 1999/45/EÜ VI lisa B osa sätetega viidata 
kõnealusele ainele kas nimetuse abil, mis määratleb kõige olulisemad funktsionaalsed 
keemilised rühmad, või mõne muu alternatiivse nimetuse abil.
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3.4. Esitatakse eespool nimetatud ainete klassifikatsioon (direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 4 

ja 6, direktiivi 67/548/EMÜ I lisa või käesoleva määruse XI jaotise kohaselt loodud 

klassifitseerimis- ja märgistamisloetelu kinnitatud sissekande põhjal) koos ohutunnuste ja 

riskilausetega, mis on omistatud vastavalt nende ainete füüsikalis-keemiliste omadustega 

seotud ohtudele ning inimeste tervise ja keskkonnaga seotud ohtudele. Riskilauseid ei ole 

siin vaja täielikult välja kirjutada: viidatakse lahtrile 16, kus on esitatud kõigi asjakohaste 

riskilausete terviktekst. Kui aine ei vasta klassifitseerimise kriteeriumitele, kirjeldatakse 

aine lahtris 3 märkimise põhjuseid, nagu näiteks “püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine”

või “aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid”.

3.5. Kooskõlas direktiiviga 67/548/EMÜ tuuakse ära aine nimetus, vastavalt käesoleva määruse 

artikli 20 lõikele 1 antud registreerimisnumber, EINECS- või ELINCS-number selle 

olemasolul. Kasulikuks võivad osutuda ka CAS-number ja IUPACile vastav nimetus (kui 

need on kättesaadavad). Aineid, mille kohta esitatakse üldnimetus kooskõlas direktiivi 

1999/45/EÜ artikliga 15 või käesoleva lisa punkti 3.3 joonealuse märkusega, ei pea täpselt 

keemiliselt määratlema.

3.6. Kui direktiivi 1999/45/EÜ artikli 15 või käesoleva lisa punkti 3.3 joonealuse märkuse 

kohaselt tuleb teatavate ainete andmeid hoida konfidentsiaalsena, kirjeldatakse ohutu 

käitlemise tagamiseks nende keemilisi omadusi. Kasutatav nimi vastab eespool kirjeldatud 

menetluste käigus kindlaks määratud nimele.
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4. ESMAABIMEETMED

Kirjeldatakse esmaabimeetmeid.

Esiteks märgitakse, kas vältimatu meditsiiniabi on nõutav.

Esmaabi käsitlev teave peab olema kokkuvõtlik ning kannatanule, kõrvalseisjatele ja 

esmaabi andjatele lihtsalt arusaadav. Esitatakse lühikokkuvõte sümptomitest ja mõjudest. 

Juhendis märgitakse, mida tuleb teha õnnetuse korral kohapeal ning kas kokkupuutele 

järgnevalt on oodata võimalikke hilismõjusid.

Teave jaotatakse alapunktidesse vastavalt erinevatele kokkupuuteviisidele, st 

sissehingamine, sattumine nahale või silmadesse, allaneelamine.

Märgitakse, kas arstiabi osutamine on vajalik või soovitatav.

Mõningate ainete või valmististe puhul võib olla oluline rõhutada, et töökohal peavad 

olema kättesaadavad erakorraliseks ja vältimatuks raviks vajalikud erivahendid.
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5. TULETÕRJEMEETMED

Esitatakse aine või valmistise põhjustatud või selle läheduses tekkinud tulekahju 

kustutamise nõuded, tuues välja:

– sobivad kustutusvahendid;

– kustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada;

– erilised kokkupuuteohud, mis tulenevad ainest või valmistisest endast, 

põlemissaadustest või tekkivatest gaasidest;

– spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele.

6. JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISEL VÕETAVAD MEETMED

Olenevalt asjaomasest ainest või valmistisest võib vajalikuks osutuda järgmine teave:

isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud, näiteks:

– süüteallikate kõrvaldamine, piisava ventilatsiooni / hingamisteede kaitse tagamine, 

tolmuleviku tõkestamine, aine nahale või silmadesse sattumise vältimine;

keskkonnaalased ettevaatusabinõud, näiteks:

– saaste leviku vältimine äravoolutorudes, pinna- ja põhjavees ning pinnases, vajadus 

hoiatada ümbruskonna elanikke;
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puhastusmeetodid, näiteks:

– absorbentide (nt liiv, kobediatomiit, hapet siduv aine, universaalne siduv aine, 

saepuru jms) kasutamine, gaaside/aurude vähendamine vee abil, lahjendamine.

Kaalutakse ka järgmiste märgete kasutamist: “kasutamine keelatud, neutraliseerida ...”.

Märkus

Vajaduse korral viidatakse lahtritele 8 ja 13.

7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE

Märkus

Selles punktis esitatakse inimeste tervise- ja keskkonnakaitsega ning ohutuse tagamisega 

seotud teave. See aitab tööandjal töötada välja sobivad tööprotseduurid ja korralduslikud 

meetmed kooskõlas direktiivi 98/24/EÜ artikliga 5.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist või registreerimist, peab käesoleva 

punkti teave olema kooskõlas ohutuskaardi lisas esitatud teabega kindlaksmääratud 

kasutusalade ja kokkupuutestsenaariumite kohta.
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7.1. Käitlemine

Määratletakse ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud, sealhulgas 

nõuanded järgmiste tehniliste meetmete kohta:

– isoleerimine, koht- ja üldventilatsioon, meetmed aerosoolide ja tolmu tekkimise ning 

tulekahjude vältimiseks, vajalikud keskkonnakaitsemeetmed (nt filtrite või skraberite 

kasutamine väljatõmbeventilatsioonis, kasutamine isoleeritud alal, meetmed lekete 

kogumiseks ja kõrvaldamiseks, jne) ning muud aine või valmistisega seotud 

erinõuded või -eeskirjad (nt keelatud või soovitatavad protseduurid või seadmed); 

võimaluse korral lisatakse nende lühikirjeldus.

7.2. Hoidmine

Määratletakse ohutu hoidmise tingimused, näiteks: 

– ladudele ja mahutitele (sealhulgas kemikaalile vastupidavad seinad ja ventilatsioon) 

kehtestatud erinõuded, kokkusobimatud materjalid, hoiutingimused (temperatuuri ja 

niiskuse piirmäär/vahemik, valgus, inertgaas, jne), spetsiaalsed elektriseadmed ja 

staatilise elektri vältimine.

Vajaduse korral antakse nõu seoses hoiustamisel kehtivate koguseliste piirangutega. 

Eelkõige esitatakse erinõuded, mis kehtivad aine või valmistise pakendites/mahutites 

kasutatavate materjaliliikide osas.

7.3. Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusalad

Eriotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud lõpptoodete puhul käsitlevad soovitused 

kindlaksmääratud kasutusala(sid) ning on üksikasjalikud ja praktilised. Võimaluse korral 

osutatakse tootmisharusid või sektoreid käsitlevatele heakskiidetud juhistele.
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8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1. Kokkupuute piirväärtused

Määratletakse kehtivad kohaldatavad spetsiaalsed kontrollparameetrid, sealhulgas 

kokkupuute piirnormid töökeskkonnas ja/või bioloogilised piirnormid. Piirnormid 

esitatakse selle liikmesriigi kohta, kus aine või valmistis turule viiakse. Antakse teavet 

kehtivate soovitatavate järelevalvemenetluste kohta.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, tuleb ohutuskaardi lisas toodud 

kokkupuutestsenaariumite kohta esitada aine asjakohased tuletatud mittetoimivad tasemed 

(DNELid) ja arvutuslikud mittetoimivad kontsentratsioonid (PNECid).

Valmististe puhul on kasulik esitada nende koostisainete piirnormid, mis tuleb loetleda 

ohutuskaardil vastavalt punktile 3.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Käesolevas dokumendis tähendab kokkupuute ohjamine kõiki spetsiaalseid 

riskijuhtimismeetmeid, mida tuleb aine kasutamisel võtta, et vähendada töötajate ja 

keskkonna kokkupuudet ainega. Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, 

esitatakse ohutuskaardi lahtris 8 kokkuvõte riskijuhtimismeetmetest ohutuskaardil 

märgitud kindlaksmääratud kasutusalade kohta.
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8.2.1. Ohtlike ainetega kokkupuute ohjamine töökeskkonnas

Tööandja võtab nimetatud teavet arvesse ainest või valmistisest töötajate tervisele ja 

ohutusele tulenevate ohtude hindamise ajal vastavalt direktiivi 98/24/EÜ artiklile 4, milles 

nõutakse järgmist (tähtsuse järjekorras):

– asjakohaste tööprotsesside ja tehniliste kontrollide kavandamine, sobivate vahendite 

ja materjalide kasutamine;

– kollektiivsete kaitsemeetmete kohaldamine riski esinemiskohas, näiteks piisav 

ventilatsioon ja asjakohased korralduslikud meetmed, ja

– juhul kui kokkupuudet ei ole võimalik ära hoida muul viisil, siis individuaalsete 

kaitsemeetmete, näiteks isikukaitsevahendite kasutamine.

Seepärast tuleb nende meetmete kohta esitada asjakohane ja piisav teave, et riski oleks 

võimalik direktiivi 98/24/EÜ artikli 4 alusel nõuetekohaselt hinnata. See teave täiendab 

punktis 7.1 juba esitatud teavet.

Kui on tarvis individuaalseid kaitsemeetmeid, määratletakse üksikasjalikult piisava ja 

sobiva kaitse tagamiseks vajalikud vahendid. Võetakse arvesse nõukogu 21. detsembri 

1989. aasta direktiivi 89/686/EEC isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta1 ja osutatakse Euroopa Standardikomitee asjakohastele 

standarditele (CEN-standardid).

  

1 EÜT L 399, 30.12.89, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.
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a) Hingamisteede kaitsmine

Ohtliku gaasi, auru või tolmu puhul määratakse kindlaks kasutatavate 

kaitsevahendite liik, näiteks:

– kompaktsed hingamisaparaadid, sobivad maskid ja filtrid.

b) Käte kaitsmine

Määratakse täpselt kindlaks aine või valmistise käitlemisel kasutatavate kinnaste liik, 

sealhulgas:

– materjali liik,

– kindamaterjali läbimisaeg, võttes arvesse naha kaudu toimuva kokkupuute 

ulatust ja kestust.

Vajaduse korral esitatakse muud käte kaitseks võetavad meetmed.

c) Silmade kaitsmine

Määratakse kindlaks silmade kaitsevahendite liik, näiteks:

– kaitseprillid, näokaitsed.
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d) Naha kaitsmine

Kui lisaks kätele on vaja kaitsta ka teisi kehaosi, määratakse kindlaks vajalike 

kaitsevahendite liik ja kvaliteet, näiteks:

– põll, saapad ja kaitseülikond.

Vajaduse korral esitatakse muud naha kaitseks võetavad meetmed ja spetsiaalsed 

hügieenimeetmed.

8.2.2. Keskkonnaga kokkupuudete ohjamine

Esitatakse teave, mida tööandjal on vaja ühenduse keskkonnakaitsealastest õigusaktidest 

tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruannet, koostatakse ohutuskaardi lisas esitatud 

kokkupuutestsenaariumite jaoks kokkuvõte riskijuhtimismeetmetest, mis võimaldavad 

asjakohaselt kontrollida keskkonna kokkupuudet ohtliku ainega.

9. FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED

Nõuetekohaste kontrollimeetmete võtmiseks esitatakse kogu asjakohane teave aine või 

valmistise kohta, eelkõige punktis 9.2 loetletud teave. Selles punktis sisalduv teave on 

vastavuses teabega, mis esitatakse registreerimisel, kui see on nõutav.
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9.1. Üldine teave

Välimus

Kirjeldatakse tarnitava aine või valmistise füüsikalist olekut (tahke, vedel, gaasiline) ning 

värvust.

Lõhn

Kui lõhn on tajutav, esitatakse selle lühikirjeldus.

9.2. Tervise, ohutuse ja keskkonnaga seotud oluline teave

pH

Esitatakse tarnitaval kujul või vesilahusena esineva aine või valmistise pH; viimasel juhul 

näidata kontsentratsioon.

Keemistemperatuur / keemistemperatuuri vahemik

Leekpunkt

Süttivus (tahke, gaasiline)

Plahvatusohtlikkus

Oksüdeerivad omadused
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Aururõhk

Suhteline tihedus

Lahustuvus

Lahustuvus vees

Jaotustegur: n-oktanool-vesi

Viskoossus

Aurutihedus

Aurustumiskiirus

9.3. Muu teave

Esitatakse muud olulised ohutusparameetrid, näiteks segunevus, rasvas lahustuvus 

(lahusti – täpsustamisele kuuluv õli) juhtivus, sulamistemperatuur/sulamisvahemik, 

gaasirühm (oluline Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiivi 

94/9/EÜ, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme 

käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, kohaldamisel)1

isesüttimistemperatuur jne.

1. märkus

Eespool loetletud omadused määratakse kindlaks XI lisa A osas esitatud 

spetsifikatsioonide või mõne muu võrreldava meetodi kohaselt.

  

1 EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.
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2. märkus

Valmististe puhul esitatakse teave üldjuhul valmistise enda omaduste kohta. Kui 

märgitakse, et teatav oht puudub, eristatakse selgelt juhtumid, mille korral teave ei ole 

klassifitseerijale kättesaadav, nendest juhtumistest, mille korral katsetulemused on 

negatiivsed. Kui peetakse vajalikuks teabe esitamist üksikute koostisainete omaduste 

kohta, märgitakse selgelt, milliseid aineid teave puudutab.

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Esitatakse teave aine või valmistise stabiilsuse ning teatavatel kasutustingimustel ja 

keskkonda sattumisel tekkida võivate võimalike ohtlike reaktsioonide kohta.

10.1. Välditavad tingimused

Loetletakse tingimused, näiteks temperatuur, rõhk, valgus, löögid jne, mis võivad 

põhjustada ohtlikke reaktsioone, ning võimaluse korral lisatakse nende lühikirjeldus.

10.2. Välditavad materjalid

Loetletakse ained, näiteks vesi, õhk, happed, alused, oksüdandid või muud spetsiaalsed 

ained, mis võivad põhjustada ohtlikke reaktsioone, ning võimalusel lisatakse nende 

lühikirjeldus.

10.3. Ohtlikud lagunemissaadused

Loetletakse aine lagunemisel ohtlikes kogustes tekkivad ohtlikud materjalid.
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Märkus

Eraldi tuleb käsitleda järgmist:

– stabilisaatorite vajadus ja olemasolu,

– ohtliku eksotermilise reaktsiooni võimalikkus,

– aine või valmistise füüsikalises olekus toimuvate muudatuste võimalik ohtlikkus,

– ohtlikud lagunemissaadused, mis võivad tekkida kokkupuutel veega,

– ebastabiilsete ühendite tekkimise võimalus lagunemisel.

11. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

Selles punktis käsitletakse vajadust esitada kokkuvõtlik, kuid täielik ja mõistetav kirjeldus 

erinevate toksikoloogiliste (tervise-)mõjude kohta, mis võivad tekkida kasutaja 

kokkupuutel aine või valmistisega.

Selline teave hõlmab aine või valmistisega kokkupuutel tekkivaid tervisele ohtlikke 

mõjusid, põhinedes näiteks katseandmete ja kogemuste põhjal tehtud järeldustel. Vajadusel 

peab teave sisaldama ka lühi- ja pikaajalise kokkupuute vahetut ja kroonilist ning hilismõju 

nagu sensibiliseerimine, uimastus, kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus 

(arenguhäireid tekitav mürgisus ja mõju sigivusele). Samuti hõlmab teave erinevaid 

kokkupuuteviise (sissehingamine, allaneelamine, sattumine nahale või silmadesse) ning 

kirjeldab füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomeid.
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Võttes arvesse lahtris 3 (koostis / teave koostisainete kohta) juba esitatud teavet võib 

osutuda vajalikuks viitamine konkreetsetele mõjudele, mida valmistisse kuuluvad teatavad 

ained tervisele avaldavad.

Käesolevas punktis esitatud teave peab olema kooskõlas registreerimisel esitatava teabega, 

kui registreerimine on nõutav, ja/või kemikaaliohutuse aruandega, kui seda nõutakse, ning 

annab teavet järgmiste potentsiaalsete mõjurühmade kohta:

– toksikokineetika, ainevahetus ja jaotumine,

– akuutsed mõjud (akuutne mürgisus, ärritus ja söövitavus),

– sensibiliseerimine,

– krooniline mürgisus ja

– kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mõjud.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul esitatakse kokkuvõte käesoleva määruse 

VII−XI lisa kohaldamisel saadud teabe kohta. Käesoleva määruse I lisa punkti 1.3.1 

kohaselt sisaldab teave ka kättesaadavate andmete võrdlustulemusi direktiivis 67/548/EMÜ 

toodud 1. ja 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks 

aineks klassifitseerimise kriteeriumitega.
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12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Kirjeldatakse aine või valmistise võimalikke mõjusid, käitumist ja keskkonnas säilimist 

õhu, vee ja/või pinnase seisukohalt. Võimaluse korral esitatakse asjakohased katseandmed 

(nt LC50 kala ≤ 1 mg/l).

Käesolevas punktis toodud teave peab olema kooskõlas registreerimisel esitatud teabega, 

kui registreerimine on nõutav, ja/või kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui 

aruanne on nõutav.

Kirjeldatakse aine või valmistise kõige tähtsamaid omadusi, millel on tõenäoline mõju 

keskkonnale, võttes arvesse aine või valmistise olemust ning eeldatavaid kasutusviise. 

Samalaadne teave esitatakse ka aine ja valmistise ohtlike lagunemissaaduste kohta. See 

võib hõlmata järgmist:

12.1. Ökotoksilisus

Esitatakse asjakohased kättesaadavad andmeid vesikeskkonnale, sealhulgas kaladele, 

koorikloomadele, vetikatele ja muudele veetaimedele avalduva akuutse ja kroonilise 

toksilisuse kohta. Lisaks sellele esitatakse võimaluse korral kättesaadavad mürgisust 

käsitlevad andmed pinnase mikro- ja makroorganismide kohta ning muude keskkonna 

seisukohast oluliste organismide, näiteks lindude, mesilaste ja taimede kohta. Kui aine või 

valmistis pärsib mikroorganismide aktiivsust, tuleb nimetada ka võimalikku mõju 

reoveepuhastitele.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul lisatakse kokkuvõte VII–XI lisa kohaldamisel 

saadud teabe kohta.
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12.2. Liikuvus

Aine või valmistise teatavate koostisosade1 võime kanduda keskkonda sattumisel 

põhjavette või levida keskkonda sattumise kohast kaugemale.

Asjakohased andmed võivad sisaldada järgmist:

– teadaolev või prognoositav levimine keskkonna osadeni,

– pindpinevus,

– absorptsioon/desorptsioon.

Muid füüsikalis-keemilisi omadusi käsitletakse punktis 9.

12.3. Püsivus ja lagundatavus

Aine või valmistise teatavate koostisainete1 võime laguneda keskkonna eri osades kas 

biolagunemise või muude protsesside, näiteks oksüdeerumise või hüdrolüüsi tulemusel. 

Võimaluse korral esitatakse kättesaadav teave lagunemisega seotud poolestusaegade kohta. 

Lisaks esitatakse ka teave aine või valmistise teatavate koostisainete1 lagunemisvõime 

kohta reoveepuhastites.

12.4. Bioakumuleerumisvõime

Esitatakse teave aine või valmististe teatavate koostisainete1 võime kohta koguneda 

elustikku ja lõppkokkuvõttes läbida toiduahelat, osutades võimaluse korral 

kättesaadavatele andmetele oktanool-vesi jaotusteguri (Kow)ja biokontsentratsiooniteguri 

(BCF) kohta.

  

1 Kuna see teave puudutab üksnes aineid, ei saa seda esitada valmististe puhul. Kui nimetatud 
teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see valmistise kõikide koostisainete kohta, 
mis tuleb ohutuskaardil loetleda kooskõlas käesoleva lisa punktiga 3.
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12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste hindamise tulemused

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruannet, esitatakse püsivate, bioakumuleeruvate ja 

toksiliste omaduste hindamise tulemused vastavalt kemikaaliohutuse aruandele.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Esitatakse kättesaadav teave muude kahjulike keskkonnamõjude kohta, nt omadused, mis 

võivad kahandada osoonikihti, tekitada osooni fotokeemiliselt, kahjustada 

sisesekretsioonisüsteemi ja/või aidata kaasa globaalsele soojenemisele.

Märkused

Tuleb tagada, et ka ohutuskaardi teistes lahtrites, eelkõige lahtrites 6, 7, 13, 14 ja 15 

esitatakse keskkonna seisukohalt asjakohane teave, mis käsitleb eelkõige nõuandeid 

kemikaali ohjatud eraldumise, juhuslikul keskkonda sattumisel võetavate meetmete ning 

transpordi ja kõrvaldamisega seotud aspektide kohta.

13. KÕRVALDAMISJUHISED

Kui aine või valmistise kõrvaldamisega (ettenähtud kasutusel tekkivad ülejäägid või 

jäätmed) kaasneb oht, esitatakse nimetatud jääkide kirjeldus ning teave nende ohutu 

käitlemise kohta.

Määratakse kindlaks aine või valmistise ning saastunud pakkematerjalide kõrvaldamise 

asjakohased meetodid (põletamine, taaskasutus, ladestamine prügilasse jne).

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruannet, peab teave jäätmekäitlusmeetmete kohta, millega 

nõuetekohaselt kontrollitakse inimeste ja keskkonna kokkupuuteid ainega, vastama 

ohutuskaardi lisas esitatud kokkupuutestsenaariumitele.
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Märkus

Osutatakse jäätmeid käsitlevatele asjakohastele ühenduse sätetele. Nende puudumisel on 

asjakohane tuletada kasutajale meelde võimalikke kehtivaid riiklikke või piirkondlikke 

sätteid.

14. VEOALANE TEAVE

Esitatakse teave mis tahes eriliste ettevaatusabinõude kohta, mida kasutaja peab teadma või 

järgima transportimisel või edasitoimetamisel nii oma valdustes kui ka väljaspool. Kui see 

on asjakohane, esitatakse teave transpordiklassifikatsiooni kohta kõikide transpordiliike 

käsitlevate määruste osas: IMDG (merevedu), ADR (nõukogu 21. novembri 1994. aasta 

direktiiv 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta)1, RID (, nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiiv 96/49/EÜ ohtlike 

kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)2, 

ICAO/IATA (õhuvedu). Teave võib muu hulgas sisaldada järgmist:

– ÜRO-number (UN-number),

– klass,

– veose tunnusnimetus,

– pakendirühm,

– meresaasteained,

– muu asjakohane teave.

  

1 EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 
2004/111/EÜ (ELT L 365, 10.12.2004, lk 25).

2 EÜT L 235, 17.9.1996, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 
2004/110/EÜ (ELT L 365, 10.12.2004, lk 24.
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15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Esitatakse direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kohaselt märgisel näidatud teave 

tervise, ohutuse ja keskkonna kohta.

Kui ohutuskaardil käsitletud aine või valmistise suhtes kehtivad inimeste või keskkonna 

kaitset käsitlevad ühenduse erisätted (nt VII jaotise kohaselt antud load või VIII jaotise 

kohaselt seatud piirangud), tuleks ka need võimaluse korral esitada.

Võimaluse korral nimetatakse ka nimetatud sätete rakendamiseks vastuvõetud riiklikud 

õigusaktid ja muud asjakohased siseriiklikud meetmed.

16. MUU TEAVE

Esitatakse muu teave, mida tarnija peab oluliseks kasutaja tervise ja ohutuse ning 

keskkonnakaitse seisukohalt, näiteks:

– asjakohaste riskilausete loetelu. Esitatakse ohutuskaardi punktides 2 ja 3 osutatud 

riskilausete terviktekst,

– koolitusalased nõuanded,

– soovitatavad kasutuspiirangud (st tarnija antud mittesiduvad soovitused),

– lisateave (kirjalikud allikad ja/või tehnilist teavet haldav kontaktasutus),

– ohutuskaardi koostamisel kasutatud põhiandmete allikad.

Ohutuskaardi muutmise korral osutatakse selgelt, milline teave on lisatud, välja jäetud või 

muudetud (kui seda ei ole osutatud mujal).
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III LISA

KRITEERIUMID AINETELE, MIS REGISTREERITAKSE KOGUSTES 

1–10 TONNI

Kriteeriumid ainetele, mida registreeritakse kogustes 1–10 tonni, vastavalt artikli 12 lõike 1

alapunktidele a ja b:

a) ained, mille puhul võib ette näha (st (kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse seoste 

((Q)SARs) kohaldamisega või muude tõendite alusel), et nad vastavad tõenäoliselt 1. ja 2. 

kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks aineks 

klassifitseerimise kriteeriumitele või XIII lisa kriteeriumitele.

b) järgmised ained:

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja hajutatult, eelkõige kui selliseid aineid 

kasutatakse tarbijatele mõeldud valmististes või kui nad kuuluvad tarbitavate toodete 

koostisesse; ja

ii) ained, mille puhul võib ette näha (st (kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse seoste 

((Q)SARs) kohaldamisega või muude tõendite alusel), et nad vastavad tõenäoliselt 

direktiivi 67/548/EMÜ kohastele tervise- ja keskkonnamõjude näitajate 

klassifitseerimise kriteeriumitele.
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IV LISA

AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST 

VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE a

EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

200-061-5 D-glütsitool C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Askorbiinhape C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glükoos C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lüsiin C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Palmitiinhape, puhas C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Steariinhape, puhas C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sahharoos, puhas C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tokoferoolatsetaat C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metioniin C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitool C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-sorboos C6H12O6 87-79-6
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EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

204-007-1 Oleiinhape, puhas C18H34O2 112-80-1

204-664-4 Glütseroolstearaat, puhas C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Süsinikdioksiid CO2 124-38-9

205-278-9 Kaltsiumpantotenaat, D-vorm C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Lauriinhape, puhas C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Kaaliumoleaat C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenüülalaniin C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Naatriumglükonaat C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Naatriumstearaat, puhas C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Lubjakivi

Mittesüttiv tahke settekivim. Koosneb põhiliselt 

kaltsiumkarbonaadist.

1317-65-3

215-665-4 Sorbitaanoleaat C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Kaltsiumdistearaat, puhas C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argoon Ar 7440-37-1

231-153-3 Süsinik C 7440-44-0

231-783-9 Lämmastik N2 7727-37-9
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IV LISA DG C I ET

EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

231-791-2 Destilleeritud vesi või samasugust juhtivust omava 

puhtusega H2O
7732-18-5

231-955-3 Grafiit C 7782-42-5

232-273-9 Päevalilleõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(linoolhape, oleiinhape). (Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Sojaõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(linoolhape, oleiinhape, palmitiinhape ja steariinhape). (Soja 

hispida, Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Saflooriõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(linoolhape). (Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Linaseemneõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(linoolhape, linoleenhape, oleiinhape). (Linum 

usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1
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