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7524/8/06 REV 8 ar 4
IV LISA DG C I ET

EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

232-281-2 Maisiõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(linoolhape, oleiinhape, palmitiinhape ja steariinhape). (Zea 

mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Riitsinusõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(ritsinoolhape). (Ricinus communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Rapsiõli

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud 

derivaadid. Koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest 

(linoleenhape, eruukhape, oleiinhape). (Brassica napus, 

Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Letsitiinid

Segu, mis saadakse rasvhapete diglütseriidide ühinemisel 

fosforhappe koliinestriga.

8002-43-5

232-436-4 Siirupid, hüdrolüüsitud tärklis

Segu, mis tekib hapete või ensüümide toimel maisitärklise 

hüdrolüüsil. See koosneb põhiliselt d-glükoosist, maltoosist 

ja maltodekstriinidest.

8029-43-4
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IV LISA DG C I ET

EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

232-442-7 Tahkerasv, hüdrogeenitud 8030-12-4

232-675-4 Dekstriin 9004-53-9

232-679-6 Tärklis

Kõrgpolümeersed süsivesikained, mis tavaliselt saadakse 

viljateradest, näiteks maisist, nisust ja sorgost, samuti 

juurikatest ja mugulatest, näiteks kartul ja tapiokk. Sisaldab 

tärklist, mis on vees kuumutamisel eelgeelistatud.

9005-25-8

232-940-4 Maltodekstriin 9050-36-6

234-328-2 A-vitamiin 11103-57-4

238-976-7 Naatrium D-glükonaat C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glütsitoolmonostearaat C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Kookosrasvhapete metüülestrid 61788-59-8

262-989-7 Rasvhapped, tahkerasv, metüülestrid 61788-61-2

263-060-9 Rasvhapped, riitsinusõli 61789-44-4

263-129-3 Rasvhapped, tahkerasv 61790-37-2

265-995-8 Tselluloosimass 65996-61-4
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EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

266-925-9 Rasvhapped, C12-18

Selle aine SDA ainenimetus on C12-C18

alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber on 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Rasvhapped C16-18

Selle aine SDA ainenimetus on C16-C18

alküülkarboksüülhape ja SDA viitenumber on 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Rasvhapped, C8-18 ja C18-küllastamata.

Selle aine SDA ainenimetus on C8-C18 ja C18 küllastamata 

alküülkarboksüülhape ja selle SDA viitenumber on 01-005-

00.

67701-05-7

266-930-6 Rasvhapped, C14-18 ja C16-18-küllastamata.

Selle aine SDA ainenimetus on C14-C18 ja C16-C18

küllastamata alküülkarboksüülhape ja selle SDA 

viitenumber on 04-005-00.

67701-06-8

266-932-7 Rasvhapped, C16-C18 ja C18-küllastamata

Selle aine SDA ainenimetus on C16-C18 ja C18 küllastamata 

alküülkarboksüülhape ja selle SDA viitenumber on 11-005-

00.

67701-08-0
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EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

266-948-4 Glütseriidid, C16-18 ja C18-küllastamata.

Selle aine SDA ainenimetus on C16-C18 ja C18 küllastamata 

trialküülglütseriid ja selle SDA viitenumber on 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Rasvhapped, C14-18 ja C16-18-küllastamata, metüülestrid

Selle aine SDA ainenimetus on C14-C18 ja C16-C18

küllastamata alküülkarboksüülhappe metüülester ja selle 

SDA viitenumber on 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Rasvhapped, C6-12

Selle aine SDA ainenimetus on C6-C12 alküülkarboksüülhape

ja SDA viitenumber on 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Rasvhapped, C14-22 ja C16-22 küllastamata.

Selle aine SDA ainenimetus on C14-C22 ja C16-C22

küllastamata alküülkarboksüülhape ja selle SDA 

viitenumber on 07-005-00.

68002-85-7

268-616-4 Siirupid, viljaterad, veetustatud 68131-37-3

269-657-0 Rasvhapped, soja 68308-53-2

269-658-6 Glütseriidid, rasv mono-, di- ja tri-, hüdrogeenitud 68308-54-3
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EINECS-nr Nimetus/rühm CAS-nr

270-298-7 Rasvhapped, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Rasvhapped, linaseemneõli 68424-45-3

270-312-1 Glütseriidid, C16-18 ja C18-küllastamata, mono- ja di-

Selle aine SDA ainenimetus on C16-C18 ja C18 küllastamata 

alküülglütseriid ning C16-C18 ja C18 küllastamata 

dialküülglütseriid ja selle SDA viitenumber on 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Glütseriidid, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Rasvhapped, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Rasvhapped, C12-18 ja C18-küllastamata. 90990-15-1

296-916-5 Rasvhapped, rapsiõli, eruukhape-madal 93165-31-2
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V LISA

AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST 

VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTLE b

1. Ained, mis tekivad teise aine või toote kokkupuutel selliste keskkonnateguritega nagu 

näiteks õhk, niiskus, mikroobid või päikesevalgus kaasneda võiva keemilise reaktsiooni 

tulemusel;

2. Ained, mis tekivad teise aine, valmistise või toote hoidmisega kaasneda võiva keemilise 

reaktsiooni tulemusel;

3. Ained, mis tekivad teiste ainete, valmististe ja toodete lõppkasutamisel tekkiva keemilise 

reaktsiooni tulemusel ja mida iseenesest ei toodeta, impordita ega viida turule;

4. Ained, mida iseenesest ei toodeta, impordita ega viida turule ning mis saadakse keemilise 

reaktsiooni tulemusena, mis tekib, kui:

a) stabilisaator, värvaine, lõhna- või maitseaine, antioksüdant, täiteaine, lahusti, 

kandeaine, pindaktiivne aine, plastifikaator, korrosiooni inhibiitor, vahutamise 

takistaja või vahueemaldaja, dispersant, sadenemise inhibiitor, kuivatusaine, 

sideaine, emulgaator, de-emulgaator, veetustaja, aglomerant, adhesiooniaktivaator, 

voo modifikaator, pH neutraliseerija, sekvestrant, koagulant, flokulant, tuleaeglusti, 

määrdeaine, kelaaditekiti või kvaliteedikontrolli reaktiiv toimib nõuetekohaselt, või

b) aine, mis on mõeldud üksnes ettenähtud füüsikalis-keemilise iseloomuga 

funktsioonide teostamiseks;
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5. Kõrvaltooted, kui neid iseseisvalt ei valmistata ega turule viida;

6. Aine ühinemisel veega tekkivad hüdraadid või ioonhüdraadid, eeldusel, et tootja või 

importija on selle aine antud erandit kasutades registreerinud;

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

mineraalid, maagid, maagi kontsentraadid, tsemendiklinker, maagaas, veeldatud naftagaas, 

loodusliku gaasi kondensaat, protsessigaasid ja nende komponendis, toornafta, süsi, koks;

8. Looduses esinevad ained, mis ei ole loetletud punktis 7, kui neid ei ole keemiliselt 

modifitseeritud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad ohtlikeks klassifitseerimise 

kriteeriumitele direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt;

9. Põhilised elementained, millega seotud riskid ja ohud on juba teada: vesinik, hapnik, 

väärisgaasid (argoon, heelium, neoon, ksenoon), lämmastik.
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VI LISA

ARTIKLIS 10 OSUTATUD TEABELE ESITATAVAD NÕUDED

SELGITAV MÄRKUS

VI–XI LISAS ESITATUD NÕUETE TÄITMISE KOHTA

VI–XI lisas täpsustatakse teavet, mis tuleb esitada registreerimisel ja hindamisel vastavalt 

artiklitele 10, 12, 13, 39, 40 ja 45. Standardnõuded madalaima tonnaaži vahemiku kohta on esitatud 

VII lisas ja iga kord, kui jõutakse järgmisesse tonnaaži vahemikku, lisatakse vastava lisa nõuded. 

Iga registreerimise puhul on teabele esitatavad konkreetsed nõuded erinevad, sõltuvalt tonnaažist, 

kasutusalast ja kokkupuutest. Seega tuleb lisasid käsitleda ühtse tervikuna koostoimes 

registreerimise, hindamise ja vastutuskohustuse kohta käivate üldiste nõuetega.

1. ETAPP – OLEMASOLEVA TEABE KOGUMINE JA JAGAMINE

Registreerija peaks koguma kokku kõik kättesaadavad katseandmed registreeritava aine kohta; see 

hõlmaks ainet käsitleva asjakohase teabe otsimist kirjandusest. Teostatavuse korral tuleks 

registreerimist taotleda ühiselt vastavalt artiklile 11 või 19. See võimaldab katseandmeid jagada ja 

vältida seeläbi tarbetut katsetamist ja vähendada kulusid. Registreerijad peaksid samuti koguma 

kokku muu kättesaadava ja asjakohase teabe aine kohta, sõltumata sellest, kas antud näitaja puhul 

on katsetamine nõutav või mitte konkreetses tonnaaži vahemikus. See peaks hõlmama 

alternatiivsetest allikatest saadud teavet (nt kvalitatiivsete või kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse 

mudelite tulemuste põhjal saadud andmed, teiste ainetega võrdlemisel saadud andmed, in vivo ja

in vitro katsete andmed, epidemioloogilised andmed), mis võivad aidata kindlaks teha aine ohtlike 

omaduste olemasolu või nende puudumist ning võivad teatavatel juhtudel asendada loomkatsete 

tulemusi. 
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Lisaks tuleks koguda ka teavet kokkupuute, kasutusalase ja riskijuhtimismeetmete kohta vastavalt 

artiklile 10 ja käesolevale lisale. Eespool nimetatud teabe põhjal on registreerijal võimalik hinnata 

täiendava teabe hankimise vajadust.

2. ETAPP – TEABEVAJADUSE KAALUMINE

Registreerija selgitab välja, millist teavet registreerimiseks vajatakse. Kõigepealt tuleb kindlaks 

teha, millist asjakohast lisa või milliseid lisasid tuleks vastavalt tonnaažile järgida. Nimetatud 

lisades nähakse ette teabele esitatavad standardnõuded, kuid neid vaadeldakse koostoimes XI lisaga, 

mis lubab tavalähenemise varieerimist, kui see on õigustatud. Eelkõige võetakse kõnealuses etapis 

arvesse kokkupuudet, kasutusalasid ja riskijuhtimismeetmeid käsitlevat teavet, et teha kindlaks 

ainega seotud teabevajadus.

3. ETAPP – TEABETÜHIKUTE VÄLJASELGITAMINE

Registreerija peab seejärel võrdlema ainega seotud teabevajadusi juba olemasoleva teabega ja välja 

selgitama teabetühikud. Selles etapis on oluline tagada, et olemasolevad andmed on asjakohased ja 

nõuete täitmiseks piisavalt kvaliteetsed.

4. ETAPP – UUTE ANDMETE HANKIMINE / ETTEPANEKU KOOSTAMINE 

KATSETAMISSTRATEEGIA KOHTA

Teatud juhtudel ei ole uute andmete hankimine vajalik. Kui teabes esineb tühikuid, mida tuleb täita, 

siis tuleb hankida uusi andmeid (VII ja VIII lisa) või koostada tonnaažist lähtudes ettepanek 

katsetamisstrateegia kohta (IX ja X lisa). Uusi katseid selgroogsete loomadega viiakse läbi ning 

ettepanekuid selliste katsete läbiviimiseks tehakse ainult siis, kui kõik muud andmeallikad on 

ammendatud.

Teatud juhtudel võivad VII−XI lisas sätestatud eeskirjad nõuda teatavate katsete läbiviimist 

standardnõuetes sätestatud katsetest varem või neile lisaks.
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MÄRKUSED

1. märkus: Kui teabe esitamine ei ole tehniliselt võimalik või seda ei peeta teaduslikust seisukohast 

vajalikuks, tuleb need põhjused asjakohaste sätete kohaselt selgesõnaliselt esitada.

2. märkus: Registreerija võib soovida teatada, et teatav registreerimistoimikus esitatud teave on 

tundlik äriteave ning et selle avaldamine võib teda äriliselt kahjustada. Sellisel juhul loetleb ta 

sellise teabe ja esitab põhjendused.

ARTIKLI 10 PUNKTI a ALAPUNKTIDES i–v OSUTATUD TEAVE

1. ÜLDINE TEAVE REGISTREERIJA KOHTA

1.1. Registreerija

1.1.1. Nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress

1.1.2. Kontaktisik

1.1.3. Aine tootmise ja omakasutuse/omakasutuste koht/kohad, vastavalt vajadusele

1.2. Andmete ühine esitamine

Artiklites 11 või 19 nähakse ette, et tootja või importija võib osa registreerimiseks 

vajalikust teabest esitada teiste tootjate või importijate nimel.
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Sellisel juhul teeb tootja või importija kindlaks teised tootjad või importijad, esitades 

nende kohta järgmised andmed:

– nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress,

– teiste tootjate või importijate suhtes kehtivad registreerimisdokumendi osad.

Vajaduse korral märgitakse käesolevas lisas või VII-X lisas esitatud number või numbrid.

Teised tootjad või importijad nimetavad igaüks tootja/importija, kes esitab teavet tema 

nimel, täpsustades järgmised andmed:

– nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress,

– nimetatud tootja/tootjate või importija/importijate poolt esitatavad 

registreerimisandmete osad.

Vajaduse korral märgitakse käesolevas lisas või VII-X lisas esitatud number või numbrid.

2. AINE IDENTIFITSEERIMINE

Käesolevas punktis aine kohta esitatud teave on piisav nimetatud aine identifitseerimiseks. 

Kui teabe esitamine ühe või mitme allpool esitatud punkti kohta ei ole tehniliselt võimalik 

või teaduslikust seisukohast vajalik, tuleb seda selgesõnaliselt põhjendada.

2.1. Aine nimetus või muu tunnus



7524/8/06 REV 8 ar 5
VI LISA DG C I ET

2.1.1. IUPAC-nomenklatuuri kohane nimetus/nimetused või muu rahvusvaheline nimetus või 

nimetused

2.1.2. Teised nimetused (tavapärane nimetus, kaubanimi, lühend)

2.1.3. EINECS- või ELINCS-number (kui on kättesaadav ja asjakohane)

2.1.4. CAS-nimetus ja CAS-number (kui on kättesaadav)

2.1.5. Muu tunnuskood (kui on kättesaadav)

2.2. Teave iga aine molekuli- ja struktuurivalemi kohta

2.2.1. Molekuli- ja struktuurivalem (sealhulgas SMILES-kood, kui on kättesaadav)

2.2.2 Teave optilise aktiivsuse ja tüüpilise (stereo-)isomeeride suhtarvu kohta (kui on 

kättesaadav ja asjakohane)

2.2.3. Molekulmass või molekulmasside vahemik

2.3. Iga aine koostis

2.3.1. Puhtusaste (%)

2.3.2. Lisandite laad, kaasa arvatud isomeerid ja kõrvalsaadused

2.3.3. (Oluliste) põhilisandite protsentuaalne sisaldus

2.3.4. Kõikide lisandite laad ja ligikaudne sisaldus (......ppm, ......%) (näiteks stabilisaatorid või 

inhibiitorid)
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2.3.5. Spektrid (ultraviolett-, infrapuna-, tuumamagnetresonants- või massispekter)

2.3.6. Kõrgrõhuvedelik- kromatogramm, gaaskromatogramm

2.3.7. Analüütiliste meetodite kirjeldus või asjakohased erialakirjanduse viited aine 

identifitseerimiseks ja kui see on asjakohane, siis ka lisandite ja lisaainete 

identifitseerimiseks. Teave peab olema piisav meetodite taaskasutamiseks.

3. TEAVE AINE(TE) TOOTMISE JA KASUTUSALA(DE) KOHTA

3.1. Toodetavad ja/või imporditavad üldkogused tonnides tootja või importija kohta aastas:

Registreerimise kalendriaastal (hinnanguline kogus)

3.2. Tootja puhul: tootmisel kasutatava tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus

Protsessi üksikasjade täpsustamist ei nõuta, eriti kui on tegemist ärisaladustega.

3.3. Tootja omakasutus(t)e tonnaaž

3.4. Vorm (aine, valmistis või toode) ja/või füüsikaline olek, milles aine allkasutajatele 

kättesaadavaks muudetakse. Aine kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemik 

valmististes, mis tehakse kättesaadavaks allkasutajatele, ja aine kogused toodetes, mis 

tehakse kättesaadavaks allkasutajatele.
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3.5. Kindlaksmääratud kasutusala(de) üldine lühikirjeldus

3.6. Teave tootmisel ja kindlaksmääratud kasutamisel tekkivate jäätmete koguste ja koostise 

kohta

3.7. Mittesoovitatavad kasutusalad (vaata ohutuskaardi lahtrit 16)

Vajaduse korral märge kasutusalade kohta, mida registreerija ei soovita ja miks (st tarnija 

antud mittesiduvad soovitused). Loetelu ei pea olema ammendav.

4. KLASSIFIKATSIOON JA MÄRGISTUS

4.1. Aine(te)ga seotud ohtude klassifitseerimine tulenevalt direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 4 ja 

6 kohaldamisest.

Kui näitaja ei ole klassifitseeritud, siis märgitakse iga kande puhul selle põhjus (st andmed 

puuduvad, on mittetäielikud või on täielikud, kuid klassifitseerimise jaoks ebapiisavad).

4.2. Aine(te) ohumärgis(ed) tulenevalt direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 23, 24 ja 25 

kohaldamisest.

4.3. Direktiivi 67/548/EMÜ artikli 4 lõike 4 ja direktiivi 1999/45/EÜ artiklite 4–7 

kohaldamisest tulenevad konkreetsed kontsentratsiooni piirmäärad, kui need on 

kohaldatavad.

5. OHUTU KASUTAMISE JUHIS, MIS KÄSITLEB JÄRGMIST:

Siintoodud teave on kooskõlas ohutuskaardil oleva teabega, kui ohutuskaart on nõutav 

artikli 31 kohaselt.
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5.1. Esmaabimeetmed (ohutuskaardi lahter 4)

5.2. Tuletõrjemeetmed (ohutuskaardi lahter 5)

5.3. Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed (ohutuskaardi lahter 6)

5.4. Käitlemine ja hoidmine (ohutuskaardi lahter 7)

5.5. Veoalane teave (ohutuskaardi lahter 14)

Kui kemikaaliohutuse aruanne ei ole vajalik, nõutakse järgmist lisateavet:

5.6. Kokkupuute ohjamine / isikukaitsevahendid (ohutuskaardi lahter 8)

5.7. Stabiilsus ja reaktsioonivõime (ohutuskaardi lahter 10)

5.8. Kõrvaldamisjuhised

5.8.1. Kõrvaldamisjuhised (ohutuskaardi lahter 13)

5.8.2. Teave taaskasutuse ja kõrvaldamismeetodite kohta tööstuses

5.8.3 Teave avalikkusele taaskasutuse ja kõrvaldamismeetodite kohta
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6. KOKKUPUUDET KÄSITLEV TEAVE SEOSES AINETEGA, MIS 

REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1–10 TONNI AASTAS TOOTJA VÕI IMPORTIJA 

KOHTA

6.1. Peamised kasutuskategooriad:

6.1.1. a) tööstuslik kasutamine ja/või

b) kutsealane kasutamine ja/või

c) tarbijakasutus

6.1.2 Tööstusliku ja kutsealase kasutamise täpsustus:

a) kasutamine kinnises süsteemis ja/või

b) kasutamine, mille tulemuseks on lisamine maatriksisse või maatriksile ja/või

c) mittelaialdane kasutamine ja/või

d) laialdane kasutamine

6.2. Olulised kokkupuuteviisid:

6.2.1 Inimeste kokkupuude:

a) suu kaudu ja/või

b) naha kaudu ja/või

c) sissehingamise teel
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6.2.2 Keskkonna kokkupuude:

a) vee kaudu ja/või

b) õhu kaudu ja/või

c) tahkete jäätmete kaudu ja/või

d) pinnase kaudu.

6.3. Kokkupuutemudel:

a) juhuslik/harv ja/või

b) aeg-ajaline ja/või

c) pidev/sage
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VII LISA

STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES AINETEGA, MIDA 

TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1 TONN

Käesoleva lisa veerus 1 määratakse kindlaks standardne teave, mida nõutakse seoses järgmiste 

ainetega:

a) mittefaasiained, mida toodetakse ja imporditakse kogustes 1–10 tonni;

b) faasiained, mida toodetakse või imporditakse kogustes 1–10 tonni ja mis vastavad III lisa 

kriteeriumitele kooskõlas artikli 12 lõike 1 punktidega a ja b; ja

c) ained, mida toodetakse ja imporditakse vähemalt 10 tonni.

Esitatakse mis tahes muu kättesaadav asjakohane füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja 

ökotoksikoloogiline teave. Ainete puhul, mis ei vasta III lisa kriteeriumitele, on nõutavad vaid 

punktis 7 esitatud füüsikalis-keemilised nõuded.

Käesoleva lisa veerus 2 loetletakse erieeskirjad, mis lubavad nõutud standardse teabe esitamata 

jätmist, asendamist muu teabega, mõnes teises etapis esitamist või muul viisil kohandamist. Kui on 

täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, teatab registreerija 

sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta registreerimistoimiku asjakohases 

punktis.

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 sätestatud 

nõutavat standardset teavet XI lisas esitatud üldeeskirjade kohaselt, välja arvatud ainele kohandatud 

kokkupuutealase katsetamise ärajätmist käsitleva punkti 3 puhul. Ka sellisel juhul esitab 

registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnalised põhjendused standardse teabe 

kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa1 asjakohas(t)ele 

erieeskirja(de)le.

  

1 Märkus: Samuti kohaldatakse tingimusi, mille puhul ei nõuta katsemeetodeid käsitleva 
komisjoni määruse artikli 13 lõikes 2 määratletud asjakohastes katsemeetodites esitatud 
erikatse läbiviimist, ja mida veerus 2 ei ole korratud.
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Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisas loetletud omaduste 

kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo

andmeid, varasemaid statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, kehtivate kvalitatiivsete või 

kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste põhjal saadud andmeid ning sarnase 

struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid (ülekandev lähenemisviis). Välditakse in vivo katseid 

söövitavate ainetega, kui kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist 

tuleks lisaks käesolevale lisale konsulteerida katsetamisstrateegiaid käsitlevate täiendavate 

suunistega.

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või 

XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.
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7. TEAVE AINE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.1. Aine olek temperatuuril 20o C ja rõhul 101,3 kPa

7.2. Sulamis-/külmumispunkt 7.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui alampiir jääb allapoole -20°C.

7.3. Keemispunkt 7.3. Uuringut ei ole vaja läbi viia:

– gaaside puhul; või

– tahkete ainete puhul, mis sulavad temperatuuril üle 300 °C või lagunevad enne 

keemist. Sellistel juhtudel võib hinnata või mõõta keemispunkti alandatud rõhul; 

või

– ainete puhul, mis lagunevad enne keemist (nt autooksüdatsioon, ümberasetus, 

degradatsioon, lagunemine, jne).

7.4. Suhteline tihedus 7.4. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on stabiilne üksnes lahuses teatud kindla lahustiga ja lahuse tihedus on 

sarnane lahusti omale. Sellistel juhtudel on piisav märge selle kohta, et lahuse 

tihedus on lahusti tihedusest suurem või väiksem; või

– aine on gaas. Sel juhul hinnatakse ainet molekulkaalust ja ideaalgaasi seadusest 

lähtuvate arvutuste põhjal.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.5. Aururõhk 7.5. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui sulamispunkt on üle 300 °C.

Kui sulamispunkt on 200 °C ja 300 °C vahel, piisab mõõtmisel põhinevast piirväärtusest 

või tunnustatud arvutusmeetodist.

7.6. Pindpinevus 7.6. Uuring on vaja läbi viia ainult siis, kui:

– struktuuri põhjal võib eeldada või ennustada pindaktiivsust; või

– pindaktiivsus on materjali soovitav omadus.

Kui vees lahustuvus on alla 1 mg/l temperatuuril 20°C, ei ole vaja katset läbi viia.

7.7. Lahustuvus vees 7.7. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on hüdrolüütiliselt ebastabiilne pH 4, 7 ja 9 juures (poolestusaeg vähem kui 

12 tundi); või

– aine oksüdeerub kergesti vees.

Kui aine on vees “lahustumatu”, tehakse piirsisalduskatse analüütilise meetodi 

piirmäärade leidmiseks.

7.8. n-oktanool-vesi jaotustegur 7.8. Uuringut ei ole vaja läbi viia anorgaanilise aine puhul. Kui katset ei ole võimalik läbi viia 

(näiteks aine laguneb, on kõrge pindaktiivsusega, reageerib ägedalt katse läbiviimise ajal 

või ei lahustu vees või oktanoolis või ei ole võimalik saada piisavalt puhast ainet), 

esitatakse log P väärtus ning üksikasjad arvutamismeetodi kohta.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.9. Leekpunkt 7.9. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on anorgaaniline; või

– aine sisaldab üksnes lenduvaid orgaanilisi komponente, mille leekpunktid on 

üle 100°C vesilahustes; või

– hinnanguline leekpunkt on üle 200°C; või

– leekpunkti on võimalik täpselt prognoosida interpolatsiooniga olemasolevatest 

juba iseloomustatud materjalidest.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.10. Süttivus 7.10. Uuringut ei ole vaja läbi viia:

– tahke aine puhul, mis on isesüttiv või plahvatusohtlik. Neid omadusi tuleb alati 

käsitleda enne, kui käsitletakse süttivust; või

– gaaside puhul, kui süttiva gaasi kontsentratsioon segus inertgaasiga on nii madal, 

et õhuga segamisel jääb kontsentratsioon allapoole alumist piirväärtust; või

– ainete puhul, mis õhuga kokkupuutel ise süttivad.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.11. Plahvatusohtlikkus 7.11. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine molekulid ei sisalda plahvatusohtlike omadustega seostatavaid keemilisi 

rühmi; või

– aine sisaldab hapnikku sisaldavaid plahvatusohtlike omadustega seostatavaid 

keemilisi rühmi, ning arvestuslik hapnikusisaldus on väiksem kui –200; või

– orgaaniline aine või orgaaniliste ainete ühtlane segu sisaldab plahvatusohtlike 

omadustega seostatavaid keemilisi rühmi, kuid eksotermilise lagunemise energia 

on väiksem kui 500 J/g ja eksotermiline lagunemine algab temperatuuril 

alla 500ºC; või

– anorgaaniliste oksüdeerivate ainete (ÜRO, punkt 5.1) ja orgaaniliste ainete 

segude puhul, kui anorgaanilise oksüdeeruva aine kontsentratsioon on:

– alla 15 massiprotsendi ÜRO I pakendirühma (kõrge ohuaste) või II 

pakendirühma (keskmine ohuaste) puhul;

– alla 30 massiprotsendi ÜRO III pakendirühma (madal ohuaste) puhul.

Märkus: Detonatsiooni leviku ega detonatsiooni löögitundlikkuse katset ei nõuta, kui orgaanilise 

materjali eksotermilise lagunemise energia on väiksem kui 800 J/g.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.12. Isesüttivustemperatuur 7.12. Uuringut ei ole vaja läbi viia:

– kui aine on plahvatusohtlik või isesüttiv toatemperatuuril õhus; või

– vedelike puhul, mis ei ole õhus süttivad, näiteks leekpunkt on üle 200°C; või

– gaaside puhul, millel puudub süttivusvahemik; või

– tahkete ainete puhul, kui aine sulamispunkt on väiksem kui 160°C või kui 

eelnevad tulemused välistavad aine isekuumenemise kuni 

temperatuurini 400°C.

7.13. Oksüdeerivad omadused 7.13. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on plahvatusohtlik; või

– aine on kergesti süttiv; või

– aine on orgaaniline peroksiid; või

– aine ei reageeri süttivate materjalidega eksotermiliselt, näiteks keemilise 

struktuuri alusel (näiteks orgaanilised ained, mis hapniku või halogeeni aatomeid 

ei sisalda ja antud elemendid ei ole keemiliselt seotud lämmastiku või hapnikuga 

või anorgaanilised ained, mis hapniku või halogeeni aatomeid ei sisalda).
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

Täismahus katset ei viida läbi tahkete ainetega, kui eelnev katse on selgelt näidanud, et katseainel 

on oksüdeerivad omadused.

Tähelepanu: kuna puudub katsemeetod gaasisegude oksüdeerivate omaduste 

kindlaksmääramiseks, tehakse need omadused kindlaks hindamismeetodi abil, mis põhineb segus 

olevate gaaside oksüdeerimisvõime võrdlemisel õhus oleva hapniku oksüdeerimisvõimega.

7.14. Granulomeetriline koostis 7.14. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui ainet turustatakse või kasutatakse mittetahkel või 

granuleeritud kujul.
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8. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.1. Nahaärritus või naha söövitus 8.1. 3. ja 4. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui:

Käesoleva näitaja hindamine sisaldab järgmisi järjestikuseid 

etappe:

1) inimeste ja loomade kohta käivate kättesaadavate 

andmete hindamine,

2) puhverdusvõime hindamine,

3) nahasöövituse in vitro uuring,

4) nahaärrituse in vitro uuring.

– kättesaadav teave näitab, et aine vastab nahka söövitavaks või silmi ärritavaks 

aineks klassifitseerimise kriteeriumitele; või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv; või

– aine klassifitseeritakse väga toksiliseks kokkupuutel nahaga; või

– akuutse mürgisuse uuring manustamisel naha kaudu ei näita nahaärritust kuni 

piirannuse tasemeni (2000 mg/kg kehakaal).
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.2. Silmade ärritus 8.2. 3. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui:

Käesoleva näitaja hindamine sisaldab järgmisi järjestikuseid 

etappe:

1) inimeste ja loomade kohta käivate kättesaadavate 

andmete hindamine,

2) puhverdusvõime hindamine,

3) silmade ärrituse in vitro uuring.

– kättesaadav teave näitab, et aine vastab nahka söövitavaks või silmi ärritavaks 

aineks klassifitseerimise kriteeriumitele; või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv

8.3. Naha sensibiliseerimine 8.3. 2. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui:

Käesoleva näitaja hindamine sisaldab järgmisi järjestikuseid 

etappe:

1) inimeste ja loomade kohta käivate kättesaadavate 

andmete hindamine,

2) In vivo katsed.

– kättesaadav teave näitab, et aine tuleks klassifitseerida kui nahka sensibiliseeriv 

või söövitav; või

– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus (pH > 11,5); või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

Lokaalne lümfisõlmede uuring (LLNA) on in vivo katsetamiseks eelistatav meetod. Ainult 

eriolukorras tuleks kasutada teist katset. Teise katse kasutamise kohta esitatakse põhjendus.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.4. Mutageensus 8.4. Positiivse tulemuse korral kaalutakse täiendavaid mutageensuse uuringuid.

8.4.1. Bakterite in vitro geenimutatsiooni uuring

8.5. Akuutne mürgisus 8.5. Uuringut või uuringuid ei ole üldiselt tarvis läbi viia, kui:

– aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks.

8.5.1. Manustamine suu kaudu Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui on kättesaadav uuring akuutse mürgisuse kohta sissehingamisel 

(8.5.2).
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9. ÖKOTOKSIKOLOOGILINE TEAVE

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

97.1. Toksiline toime vesikeskkonnale

9.1.1. Lühiajaline mürgisuse katsetamine selgrootutega

(eelistatud liik Daphnia)

Registreerija võib lühiajalise katsetamise asemel 

kaaluda pikaajalist katsetamist.

9.1.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

eksisteerivad kergendavad asjaolud, mis osutavad, et toksilist toimet vesikeskkonnale 

tõenäoliselt ei teki, näiteks kui aine on vees väga halvasti lahustuv või aine ei suuda 

tõenäoliselt läbida bioloogilisi membraane; või

– selgrootutega läbi viidud pikaajaline vesikeskkonnale avalduva toksilise toime 

uuring on kättesaadav; või

– keskkonnaalase klassifitseerimise ja märgistamise eesmärgil on kättesaadav 

piisav teave.

Vesikeskkonnale avalduva toksilise toime pikaajalist katsetamist Daphniaga (IX lisa 

punkt 9.1.5) kaalutakse, kui aine lahustub vees halvasti.

9.1.2. Kasvu pidurdumise uuring veetaimedega (eelistatud 

vetikad)

9.1.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui eksisteerivad kergendavad asjaolud, mis osutavad, et 

toksilist toimet vesikeskkonnale tõenäoliselt ei teki, näiteks kui aine on vees väga halvasti 

lahustuv või aine ei suuda tõenäoliselt läbida bioloogilisi membraane.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

9.2. Lagunemine

9.2.1. Biootiline

9.2.1.1. Täielik biolagundatavus 9.2.1.1 Uuringut ei ole vaja läbi viia anorgaanilise aine puhul.

Esitatakse mis tahes muu kättesaadav asjakohane füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline teave.
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VIII LISA

TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD

NÕUDED SEOSES AINETEGA, MIDA TOODETAKSE VÕI

IMPORDITAKSE VÄHEMALT 10 TONNI

Käesoleva lisa veerus 1 on artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt kindlaks määratud standardne teave, 

mida nõutakse kõikide ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse 10 tonni või rohkem. Seega 

täiendab käesoleva lisa veerus 1 nõutav teave VII lisa veerus 1 nõutavat teavet. Esitatakse mis tahes 

muu kättesaadav asjakohane füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline teave. 

Käesoleva lisa veerus 2 loetletakse erieeskirjad, mis lubavad nõutud standardse teabe esitamata 

jätmist, asendamist muu teabega, mõnes teises etapis esitamist või muul viisil kohandamist. Kui on 

täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, teatab registreerija 

sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta registreerimistoimiku asjakohases 

punktis.

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 sätestatud 

nõutavat standardset teavet XI lisas esitatud üldeeskirjade kohaselt. Ka sellisel juhul esitab 

registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnalised põhjendused standardse teabe 

kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa1 asjakohas(t)ele 

erieeskirja(de)le.

  

1 Märkus: Samuti kohaldatakse veerust 2 välja jäetud tingimusi, mis on esitatud 
katsemeetodeid käsitlevas artikli 13 lõikes 2 määratletud komisjoni määruses sisalduvates 
asjakohastes katsemeetodites ja mille puhul ei nõuta erikatse läbiviimist.
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Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisas loetletud omaduste 

kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo

andmeid, varasemaid statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, kehtivate kvalitatiivsete või 

kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste põhjal saadud andmeid ning sarnase 

struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid (ülekandev lähenemisviis). Välditakse in vivo katseid 

söövitavate ainetega, kui kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist 

tuleks lisaks käesolevale lisale konsulteerida katsetamisstrateegiaid käsitlevate täiendavate 

suunistega.

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või 

XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.
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8. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.1. Nahaärritus

8.1.1. In vivo nahaärritus 8.1.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks või ärritavaks; või

– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus (pH > 11,5); või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv; või

– aine klassifitseeritakse väga toksiliseks kokkupuutel nahaga; või

– akuutse mürgisuse uuring manustamisel naha kaudu ei näita nahaärritust kuni 

piirannuse tasemeni (2000 mg/kg kehakaal)
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8.2. Silmade ärritus

8.2.1. In vivo silmade ärritus 8.2.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine klassifitseeritakse silmi ärritavaks koos ohuga põhjustada silmadele tõsist 

kahju; või

– aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks ja eeldusel, et registreerija 

klassifitseeris aine silma ärritavaks aineks; või

– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus (pH > 11,5); või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

8.4. Mutageensus

8.4.2. Imetajate rakkude in vitro tsütogeensuse uuring 8.4.2. Uuringut ei ole tavaliselt tarvis läbi viia, kui:

– kui küllaldased in vivo tsütogeensuse katse andmed on kättesaadavad või

– aine klassifitseeritakse teadaolevalt 1. või 2. kategooria kantserogeenseks või 

1., 2. või 3. kategooria mutageenseks aineks.
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8.4.3. Imetajate rakkude in vitro geenimutatsiooni uuring, kui 

VII lisa punkti 6.4.1 ja VIII lisa punkti 6.4.2 tulemus on 

negatiivne.

8.4.3. Uuring ei ole tavaliselt vajalik, kui on kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed andmed 

imetajate in vivo mutatsioonikatse kohta.

8.4. Asjakohaseid mutageensuse in vivo uuringud kaalutakse juhul, kui mis tahes VII või VIII

lisa genotoksilisuse uuringutega on saadud positiivseid tulemusi.

8.5. Akuutne mürgisus 8.5. Uuringut või uuringuid ei ole üldiselt tarvis läbi viia, kui:

– aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks.

Lisaks suu kaudu manustamisele (8.5.1) esitatakse mittegaasiliste ainete puhul punktides 8.5.2–

8.5.3 nimetatud teave vähemalt veel ühe manustamisviisi kohta. Teise viisi valik oleneb aine 

laadist ja inimeste ainega kokkupuute tõenäolisest viisist. Kui on vaid üks kokkupuuteviis, 

esitatakse teavet üksnes selle kohta.

8.5.2. Manustamine sissehingamise teel 8.5.2. Sissehingamise teel manustamise katsetamine on asjakohane, kui inimeste kokkupuude 

ainega sissehingamise teel on tõenäoline, võttes arvesse aine aururõhku ja/või 

sissehingatava suurusega aerosoolide, osakeste või piiskadega võimalikku 

kokkupuutumist.
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8.5.3. Manustamine naha kaudu 8.5.3. Nahakaudse manustamisviisi kasutamine katsetamisel on asjakohane, kui:

1) aine sissehingamine ei ole tõenäoline; ja

2) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline aine valmistamise ja/või kasutamise 

käigus; ja

3) füüsikalis-keemilised ja toksikoloogilised omadused näitavad aine potentsiaali 

olulisel määral naha kaudu absorbeeruda.

8.6. Krooniline mürgisus

8.6.1. Kroonilise mürgisuse lühiaegne uuring (28 päeva), üks 

liik, isas- ja emasloom, kõige asjakohasem 

manustamisviis inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi 

silmas pidades.

8.6.1. Lühiaegset mürgisuse uuringut (28 päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

– usaldusväärne subkroonilise (90 päeva) või kroonilise mürgisuse uuring on 

kättesaadav ning selles on kasutatud asjakohast liiki, annust, lahust ja 

manustamisviisi; või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt tõendeid lagunemissaaduste kohta; või

– inimeste vastavaid kokkupuuteid ainega on võimalik välistad vastavalt XI lisa 

punktile 3.



7524/8/06 REV 8 ar 7
VIII LISA DG C I ET

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

Asjakohase manustamisviisi valikul lähtutakse järgmisest:

Nahakaudse manustamisviisi kasutamine katsetamisel on asjakohane, kui:

1) aine sissehingamine ei ole tõenäoline; ja

2) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline aine valmistamise ja/või kasutamise käigus; ja

3) füüsikalis-keemilised ja toksikoloogilised omadused näitavad aine potentsiaali olulisel 

määral naha kaudu absorbeeruda.

Sissehingamise teel manustamise katsetamine on asjakohane, kui inimeste kokkupuude ainega 

sissehingamise teel on tõenäoline, võttes arvesse aine aururõhku ja/või sissehingatava suurusega 

aerosoolide, osakeste või piiskadega võimalikku kokkupuutumist.
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Registreerija teeb ettepaneku subkroonilise mürgisuse uuringu (90 päeva) (IX lisa punkt 6.6.2) 

läbiviimiseks, kui:

inimeste kokkupuute sagedus ja kestus näitab, et pikaajaline uuring on asjakohane; 

ja on täidetud üks järgmistest tingimustest:

– muud kättesaadavad andmed näitavad, et ainel võib olla ohtlikke omadusi, mida 

lühiajalise mürgisuse uuringuga ei ole võimalik avastada; või

– asjakohaselt kavandatud toksikokineetilised uuringud näitavad aine või selle 

metaboliitide akumuleerumist teatavates kudedes või organites, mis võib tõenäoliselt 

jääda avastamata lühiajalises mürgisuse uuringus ja mille kahjulik toime avaldub alles 

pärast pikemaajalist kokkupuudet.
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Registreerija teeb ettepaneku viia läbi täiendavad uuringud või nõuab selliste uuringute 

läbiviimist agentuur artiklite 39 või 40 kohaselt, kui:

– 28 või 90päevase uuringuga ei ole suudetud täheldatavat kahjulikku toimet 

mitteavaldavat annust (NOAEL) identifitseerida, välja arvatud juhul, kui ebaõnnestumise 

põhjuseks on kahjulike mürgiste mõjude puudumine; või

– esineb teatud raskusastmega mürgisus (nt tõsised/rasked mõjud); või

– nähtub mõju, mille toksikoloogiliseks ja/või riskiiseloomustuseks vajalik kättesaadav 

tõendusmaterjal on ebapiisav; sellistel juhtudel on samuti otstarbekam viia läbi 

spetsiifilised toksikoloogilised uuringud, mis on nende mõjude uurimiseks kavandatud (nt 

immuuntoksilisus, neurotoksilisus); või

– esialgses kordusannuse uuringus kasutatud kokkupuuteviis ei olnud asjakohane, pidades 

silmas inimeste tõenäolist kokkupuudet antud ainega ning ekstrapolatsiooni 

kasutusviisilt-kasutusviisile ei ole võimalik teha; või

– kokkupuude on eriti murettekitav (nt kasutamine tarbijatele mõeldud toodetes, mille 

tulemusena kokkupuute ulatus ja esinemissagedus on lähedane annuse tasemetele, mille 

puhul võib juba eeldada mürgisust inimesele); või

– 28 või 90päevases uuringus ei avastatud mõjusid, mida täheldati ainete uurimisel, mille 

molekulaarstruktuur oli antud aine omaga selgelt sarnane.
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8.7. Reproduktiivtoksilisus 8.7.1 Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui: 

– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen ja asjakohased 

riskijuhtimismeetmed on rakendatud; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja on rakendatud asjakohased 

riskijuhtimismeetmed; või

– inimeste vastavaid kokkupuuteid ainega on võimalik välistad vastavalt XI lisa 

punktile 3; või

– kättesaadav on sünnieelseid arenguhäireid põhjustava mürgisuse uuringu 

(käesoleva lisa punkt 8.7.2.) või kahe sugupõlve reproduktiivtoksilisuse uuringu 

(käesoleva lisa punkt 8.7.3.) andmed.

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku mõju sigivusele, vastates 1. või 2. kategooria 

reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele (R60), ning olemasolevad andmed on 

piisavad kokkuvõtliku riskihindamise toetamiseks, siis ei ole vaja teostada täiendavaid katseid seoses 

sigivusega. Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses arenguhäireid põhjustava mürgisusega.

Kui aine põhjustab teadaolevalt arenguhäireid põhjustavat mürgisust, vastates 1. või 2. kategooria 

reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele (R61), ning olemasolevad andmed on 

piisavad kokkuvõtliku riskihindamise toetamiseks, siis ei ole vaja teostada täiendavaid katseid seoses 

arenguhäireid põhjustava mürgisusega. Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses mõjuga sigivusele.



7524/8/06 REV 8 ar 11
VIII LISA DG C I ET

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.7.1. Sõelumine reproduktiivtoksilisuse/arenguhäireid 

põhjustava mürgisuse puhul, üks liik (OECD 421 või 

422), kui ei ole sarnase struktuuriga ainete andmetest, 

(Q)SARi hinnangutest või in vitro meetoditest 

pärinevaid tõendeid selle kohta, et aine võib olla 

arenguhäiret põhjustava toksilisusega.

Juhul kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses aine võimaliku kahjuliku mõjuga sigivusele või arengule, 

võib registreerija teha ettepaneku kas sünnieelseid arenguhäireid põhjustava mürgisuse uuringu 

(IX lisa punkt 8.7.2.) või kahe sugupõlve reproduktiivtoksilisuse uuringu (IX lisa punkt 8.7.3.) 

läbiviimiseks sõeluuringu asemel.

8.8 Toksikokineetika

8.8.1. Aine toksikokineetilise käitumise hindamine asjakohase 

kättesaadava teabe ulatuses
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9.1.3. Mürgisuse lühiajaline katsetamine kaladel: Registreerija 

võib lühiajalise katsetamise asemel kaaluda pikaajalist 

katsetamist. 

9.1.3. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– eksisteerivad kergendavad asjaolud, mis osutavad, et toksilist toimet 

vesikeskkonnale tõenäoliselt ei teki, näiteks kui aine on vees väga halvasti 

lahustuv või aine ei suuda tõenäoliselt läbida bioloogilisi membraane; või

– kaladega läbiviidud pikaajaline vesikeskkonnale avalduva toksilise toime uuring 

on kättesaadav.

IX lisas kirjeldatud toksilisuse pikaajalist katsetamist kaalutakse, kui I lisale vastav 

kemikaaliohutuse hinnang osutab vajadusele veeorganismidele avaldatavat mõju täiendavalt 

uurida. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.

Vesikeskkonnale avalduva toksilise toime pikaajalist katsetamist kaladel (IX lisa punkt 9.1.6) 

kaalutakse, kui aine lahustub vees halvasti.
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9.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe inhibeerimiskatse 9.1.4. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– ei toimu emissiooni reoveepuhastitesse; või

– eksisteerivad kergendavad asjaolud, mis osutavad, et mikrobioloogilist mürgisust 

tõenäoliselt ei teki, näiteks kui aine on vees väga halvasti lahustuv; või

– on leitud, et aine on täielikult biolagundatav ja kohaldatavad 

katsekontsentratsioonid on eeldatavasti samataseme ulatusega, kui 

reoveekäitlusettevõttesse sissevoolul.

Uuringu võib asendada nitrifikatsiooni inhibeerimise katsega, kui olemasolevad andmed näitavad, 

et aine on tõenäoliselt mikroobide kasvu või funktsioonide inhibiitor, eelkõige nitrifitseerijate 

bakterite puhul.

9.2. Lagunemine 9.2. Lagunemise täiendavat katsetamist kaalutakse siis, kui I lisa kohaselt läbi viidud 

kemikaaliohutuse hindamine osutab aine lagunemise täiendava uurimise vajadusele. 

Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.
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9.2.2. Abiootiline

9.2.2.1. Hüdrolüüs pH funktsioonina 9.2.2.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on kergesti biolagundatav; või

– aine on vees väga halvasti lahustuv.

9.3. Säilimine ja käitumine keskkonnas

9.3.1. Adsorptsiooni/desorptsiooni sõeluuring 9.3.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste põhjal võib arvata, et selle 

adsorptsioonivõime on madal (nt on ainel madal oktanool-vesi jaotustegur); või

– aine ja selle asjaomased lagunemissaadused lagunevad kiiresti.
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IX LISA

TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES AINETEGA, 

MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100 TONNI

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva lisa nõuete 
täitmiseks vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile d.

Käesoleva lisa veerus 1 on artikli 12 lõike 1 punkti d kohaselt kindlaks määratud standardne teave, 
mida nõutakse kõikide ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse 100 tonni või rohkem. Seega 
täiendab käesoleva lisa veerus 1 nõutav teave VII ja VIII lisa veerus 1 nõutavat teavet. Esitatakse 
mis tahes muu kättesaadav asjakohane füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline 
teave. Käesoleva lisa veerus 2 on loetletud erieeskirjad, mis lubavad nõutud standardse teabe 
esitamata jätmist, asendamist muu teabega, mõnes teises etapis esitamist või mõnel muul viisil 
kohandamist. Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, 
teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta 
registreerimistoimiku asjakohases punktis.

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 sätestatud 
nõutavat standardset teavet XI lisas esitatud üldeeskirjade kohaselt. Ka sellisel juhul esitab 
registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnalised põhjendused standardse teabe 
kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa1 asjakohas(t)ele 
erieeskirja(de)le.

  

1 Märkus: Samuti kohaldatakse veerust 2 välja jäetud tingimusi, mis on esitatud 
katsemeetodeid käsitlevas artikli 13 lõikes 2 määratletud komisjoni määruses sisalduvates 
asjakohastes katsemeetodites ja mille puhul ei nõuta erikatse läbiviimist.
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Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisas loetletud omaduste 
kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo
andmeid, varasemaid statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, kehtivate kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste põhjal saadud andmeid ning sarnase 
struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid (ülekandev lähenemisviis). Välditakse in vivo katseid 
söövitavate ainetega, kui kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist 
tuleks lisaks käesolevale lisale konsulteerida katsetamisstrateegiaid käsitlevate täiendavate 
suunistega.

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või 

XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.
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7. TEAVE AINE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

7.15. Orgaaniliste lahustite stabiilsus ja asjakohaste 

lagunemissaaduste määratlemine

Nõutav ainult siis, kui aine stabiilsust peetakse kriitiliseks.

7.15. Uuringut ei ole vaja läbi viia anorgaanilise aine puhul.

7.16. Dissotsiatsioonikonstant 7.16. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on hüdrolüütiliselt ebastabiilne (poolestusaeg vähem kui 12 tundi) või 

vees täielikult oksüdeeruv; või

– teaduslikult ei ole võimalik viia läbi katset näiteks juhul, kui analüütiline 

meetod ei ole piisavalt tundlik.

7.17. Viskoossus
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8.4. Kui mis tahes in vitro genotoksilisuse uuringus on saadud positiivseid tulemusi VII või 

VIII lisa tasandil ja kättesaadavaid in vivo uuringu tulemusi ei ole, soovitab 

registreerija asjakohast in vivo somaatiliste rakkude genotoksilisuse uuringut.

Kui on kättesaadav in vivo somaatiliste rakkude genotoksilisuse uuringu positiivne 

tulemus, tuleks olemasolevate andmete, sealhulgas toksikokineetiliste tõendite põhjal 

kaaluda sugurakkude mutageensuse võimalust. Kui ei ole võimalik teha järeldusi 

sugurakkude mutageensuse osas, tuleks kaaluda täiendavaid uuringuid.

8.6. Krooniline mürgisus

8.6.1. Kroonilise mürgisuse lühiajaline uuring (28 päeva), üks 

liik, isas- ja emasloom, kõige asjakohasem manustamisviis 

inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi silmas pidades, kui 

seda ei nõuta juba VIII lisas või kui on tehtud ettepanek 

katsete läbiviimise kohta käesoleva lisa punkti 8.6.2 

kohaselt. Sel juhul XI lisa punkti 3 ei kohaldata.
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8.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuring (90 päeva), üks liik, 

näriline, isas- ja emasloom, kõige asjakohasem 

manustamisviis inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi silmas 

pidades.

8.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuringut (90 päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

– on kättesaadav usaldusväärne lühiajaline mürgisuse uuring (28 päeva), mis 

näitab tõsise mürgisuse mõjusid aine R48ks klassifitseerimise kriteeriumite 

kohaselt ning kui 28päevase uuringu NOAELi, kui sellele rakendatakse 

asjakohast määramatuse tegurit, on võimalik ekstrapoleerida 90päevase 

uuringu NOAELile sama kokkupuuteviisi puhul; või

– on kättesaadav usaldusväärne kroonilise mürgisuse uuring, tingimusel, et 

selles on kasutatud asjakohast liiki ja manustamisviisi; või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt tõendeid lagunemissaaduste kohta (nii 

süsteemse toime kui toime kohta aine organismi sisenemise kohas); või

– aine on mittereageeriv, lahustamatu ja mittesissehingatav, puuduvad tõendid 

absorptsiooni ja mürgisuse kohta 28päevases “piirkatses”, eriti kui see 

kokkupuutemudel inimeste puhul on piiratud.
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Asjakohase manustamisviisi valikul lähtutakse järgmisest:

Nahakaudse manustamisviisi kasutamine katsetamisel on asjakohane, kui:

1) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline aine valmistamise ja/või kasutamise käigus; ja

2) füüsikalis-keemilised omadused annavad tunnistust aine olulisel määral naha kaudu 

absorbeerumisest; ja

3) on täidetud üks järgmistest tingimustest:

– nahakaudse mõjuga akuutse mürgisuse katses on täheldatud mürgisust 

väiksemate annuste juures kui suu kaudu manustamisega mürgisuse katses; või

– naha- ja/või silmade ärrituse uuringutes on täheldatud absorptsiooni 

süsteemset toimet või leitud muid tõendeid selle kohta; või

– in vitro katsed näitavad olulist absorbeerumist naha kaudu; või

– sarnase struktuuriga ainete puhul on täheldatud olulist nahakaudset mürgisust 

või nahast läbitungimist.
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Sissehingamise teel manustamise viisi kasutamine katsetamisel on asjakohane, kui:

– inimeste kokkupuude ainega sissehingamise teel on tõenäoline, võttes arvesse aine 

aururõhku ja/või sissehingatava suurusega aerosoolide, osakeste või piiskadega 

võimalikku kokkupuutumist.
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Registreerija teeb ettepaneku viia läbi täiendavad uuringud või nõuab selliste uuringute 

läbiviimist agentuur artiklite 39 või 40 kohaselt, kui:

– 90päevase uuringuga ei ole suudetud NOAELi identifitseerida, välja arvatud juhul, kui 

ebaõnnestumise põhjuseks on kahjulike mürgiste mõjude puudumine; või

– esineb eriti ohtlikku mürgisust (nt tõsised/rasked mõjud); või

– nähtub mõju, mille toksikoloogiliseks ja/või riskiiseloomustuseks vajalik kättesaadav 

tõendusmaterjal on ebapiisav; Sellistel juhtudel on samuti otstarbekam viia läbi 

spetsiifilised toksikoloogilised uuringud, mis on nende mõjude uurimiseks kavandatud 

(nt immuuntoksilisus, neurotoksilisus); või

– erilist muret tekitab kokkupuude ainega (näiteks kasutamine tarbijatele mõeldud 

toodetes, mis põhjustab sellist kokkupuute ulatust ja esinemissagedust, mis on 

lähedased annuse tasemetega, mille korral võib eeldada et aine on inimesele mürgine).
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8.7. Reproduktiivtoksilisus 8.7. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen ja asjakohased 

riskijuhtimismeetmed on rakendatud; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja on rakendatud asjakohased 

riskijuhtimismeetmed; või

– aine toksikoloogiline aktiivsus on madal (ühegi kättesaadava katse puhul ei ole 

leitud tõendeid mürgisuse kohta); toksikokineetiliste andmetega on tõendatud, 

et asjakohaste manustamisteede puhul ei toimu süstemaatilist absorptsiooni 

(näiteks kontsentratsioon plasmas/veres on tundlikku meetodit kasutades 

avastamise piirväärtustest allpool ning ainet ja metaboliite ei ole uriinis, sapis 

või väljahingatavas õhus) ning inimeste kokkupuude puudub või ei ole olulise 

suurusega.
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Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku mõju sigivusele, vastates 1. või 2. kategooria 

reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele (R60), ning 

olemasolevad andmed on piisavad kokkuvõtliku riskihindamise toetamiseks, siis ei ole 

vaja teostada täiendavaid katseid seoses sigivusega. Siiski tuleb kaaluda katsete 

läbiviimist seoses arenguhäireid põhjustava mürgisusega.

Kui aine põhjustab teadaolevalt arenguhäireid põhjustavat mürgisust, vastates 1. või 2. 

kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele (R61), ning 

olemasolevad andmed on piisavad kokkuvõtliku riskihindamise toetamiseks, siis ei ole 

vaja teostada täiendavaid katseid seoses arenguhäireid põhjustava mürgisusega. Siiski 

tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses mõjuga sigivusele.

8.7.2. Sünnieelseid arenguhäireid põhjustava mürgisuse uuring, 

üks liik, kõige asjakohasem manustamisviis, pidades 

silmas inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi antud ainega 
(artikli 13 lõikes 2 määratletud komisjoni määruse

katsemeetodite B.31 või OECD 414).

8.7.2. Esialgu tehakse katse ühe liigiga. Otsus selle kohta, kas on vaja teostada uuringut teise 

liigiga kõnealuses tonnaaži vahemikus või järgmises vahemikus, peaks põhinema 

esimese katse tulemusel ja muul asjakohasel olemasoleval teabel.

8.7.3. Kahe sugupõlve reproduktiivtoksilisuse uuring, üks liik,

isas- ja emasloom, kõige asjakohasem manustamisviis, 

pidades silmas inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi, kui 

28päevane või 90päevane uuring on näidanud kahjulikke 

mõjusid suguorganitele või kudedele.

8.7.3. Esialgu tehakse katse ühe liigiga. Otsus selle kohta, kas on vaja teostada uuringut teise 

liigiga kõnealuses tonnaaži vahemikus või järgmises vahemikus, peaks põhinema 

esimese katse tulemusel ja muul asjakohasel olemasoleval teabel.
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NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

9.1. Toksiline toime vesikeskkonnale 9.1. Registreerija teeb ettepaneku mürgisuse pikaajalise katsetamise kohta, kui I lisale 

vastav kemikaaliohutuse hinnang osutab vajadusele veeorganismidele avaldatavat 

mõju täiendavalt uurida. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse 

hindamise tulemustest.

9.1.5. Pikaajaline mürgisuse katsetamine selgrootutega (eelistatud 

liik Daphnia) (kui seda ei nõuta juba VII lisas)

9.1.6. Pikaajaline mürgisuse katsetamine kaladega, kui seda ei 

nõuta juba VIII lisas

Teave esitatakse punktidest 9.1.6.1, 9.1.6.2 või 9.1.6.3 ühe 

kohta.

9.1.6.1 Kala varajasel eluetapil (FELS) läbiviidav mürgisuse katse

9.1.6.2 Lühiajaline mürgisuse katse kala embrüo ja rebukoti faasis

9.1.6.3 Noorkalade kasvukatse
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9.2. Lagunemine 9.2. Kui I lisale vastav kemikaaliohutuse hinnang osutab aine ja selle lagunemissaaduste 

lagunemise täiendava uurimise vajadusele, teeb registreerija ettepaneku biootilist 

lagunemist käsitleva täiendava katsetamise kohta. Asjakohas(t)e katse(te) valik 

sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest ja see (need) võib (võivad) hõlmata 

simulatsioonkatseid asjakohase komponendiga (nt vesi, põhjasete või pinnas).

9.2.1. Biootiline

9.2.1.2. Lõpliku lagunduvuse simulatsioonkatse pinnavees 9.2.1.2. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on vees väga halvasti lahustuv; või

– aine on kergesti biolagundatav.
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9.2.1.3. Pinnase simulatsioonkatse (kõrge pinnasele 

adsorbeerumise potentsiaaliga ainetele)

9.2.1.3. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on kergesti biolagundatav; või

– aine otsene ja kaudne kokkupuude pinnasega on ebatõenäoline.

9.2.1.4. Põhjasette simulatsioonkatse (kõrge põhjasettele 

adsorbeerumise potentsiaaliga ainetele)

9.2.1.4. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on kergesti biolagundatav; või

– aine otsene ja kaudne kokkupuude põhjasettega on ebatõenäoline.

9.2.3. Lagunemissaaduste identifitseerimine 9.2.3. Kui aine ei ole kergesti biolagundatav
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9.3. Säilimine ja käitumine keskkonnas

9.3.2. Bioakumulatsioon veeliikides, eelistatavalt kalas 9.3.2. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on madala bioakumulatsioonivõimega (nt log Kow < 3) ja/või vähese 

bioloogiliste membraanide läbimise võimega; või

– vesikeskkonna otsene ja kaudne kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

9.3.3. Täiendav teave adsorptsiooni/desorptsiooni kohta sõltuvalt 

VIII lisas nõutud uuringu tulemustest

9.3.3. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste põhjal võib arvata, et selle 

adsorptsioonivõime on madal (nt on ainel madal oktanool-vesi jaotustegur); 

või

– aine ja selle lagunemissaadused lagunevad kiiresti.
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9.4. Mõjud maismaaorganismidele 9.4. Neid uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui aine otsene ja kaudne kokkupuude 

pinnasega on ebatõenäoline.

Andmete puudumisel mullaelustikku mõjutava mürgisuse kohta võib mullaelustiku 

ohustatuse hindamiseks kasutada tasakaalulise jaotumise meetodit. Asjakohas(t)e 

katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.

Registreerija kaalub lühiajalise mürgisuse katse asendamist pikaajalise mürgisuse 

katsega eelkõige ainete puhul, mille maapinnale adsorbeerumisvõime on kõrge või 

mis on väga püsivad.

9.4.1. Lühiajaline mürgisuse mõju selgrootutele

9.4.2. Mõjud pinnase mikroorganismidele

9.4.3. Lühiajaline mürgisuse mõju taimedele
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10. TUVASTAMIS- JA ANALÜÜSIMEETODID

Vastava nõude korral esitatakse analüütiliste meetodite kirjeldus, mida teostatud uuringutes asjaomaste keskkonna osade puhul kasutati. Kui 

analüütilised meetodid ei ole kasutatavad, tuleb seda põhjendada.
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X LISA

TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED SEOSES AINETEGA, 

MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1000 TONNI

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva lisa nõuete 
täitmiseks vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile c.

Käesoleva lisa veerus 1 on artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt kindlaks määratud standardne teave, 
mida nõutakse kõikide ainete kohta, mida toodetakse ja imporditakse 1000 tonni või rohkem. Seega 
täiendab käesoleva lisa veerus 1 nõutav teave VII, VIII ja IX lisa veerus 1 nõutavat teavet. 
Esitatakse mis tahes muu kättesaadav asjakohane füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja 
ökotoksikoloogiline teave. Käesoleva lisa veerus 2 on loetletud erieeskirjad, mis lubavad nõutud 
standardse teabe esitamata jätmist, asendamist muu teabega, mõnes teises etapis esitamist või mõnel 
muul viisil kohandamist. Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 
kohandusi lubab, teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse 
kohta registreerimistoimiku asjakohases punktis.

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 sätestatud 
nõutavat standardset teavet XI lisas esitatud üldeeskirjade kohaselt. Ka sellisel juhul esitab 
registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnalised põhjendused standardse teabe 
kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa1 asjakohas(t)ele 
erieeskirja(de)le.

  

1 Märkus: Samuti kohaldatakse veerust 2 välja jäetud tingimusi, mis on esitatud 
katsemeetodeid käsitlevas artikli 13 lõikes 2 määratletud komisjoni määruses sisalduvates 
asjakohastes katsemeetodites ja mille puhul ei nõuta erikatse läbiviimist.
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Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisas loetletud omaduste 
kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo
andmeid, varasemaid statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, kehtivate kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste põhjal saadud andmeid ning sarnase 
struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid (ülekandev lähenemisviis). Välditakse in vivo katseid 
söövitavate ainetega, kui kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist 
tuleks lisaks käesolevale lisale konsulteerida katsetamisstrateegiaid käsitlevate täiendavate 
suunistega.

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või 

XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.
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8. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.4. Kui mis tahes in vitro genotoksilisuse uuringus on saadud positiivseid tulemusi VII või 

VIII lisa tasandil, võib osutuda vajalikuks teise in vivo somaatiliste rakkudega läbiviidava 

katse teostamine, sõltuvalt kogu olemasoleva teabe kvaliteedist ja asjakohasusest.

Kui on kättesaadav in vivo somaatiliste rakkude genotoksilisuse uuringu positiivne 

tulemus, tuleks olemasolevate andmete, sealhulgas toksikokineetiliste tõendite põhjal 

kaaluda sugurakkude mutageensuse võimalust. Kui ei ole võimalik teha järeldusi 

sugurakkude mutageensuse osas, tuleks kaaluda täiendavaid uuringuid.
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8.6.3. Artiklite 39 või 40 kohaselt võib registreerija teha ettepaneku pikaajalise kroonilise 

mürgisuse uuringu (≥ 12 kuud) läbiviimiseks või agentuur võib seda nõuda, kui inimeste 

kokkupuudete sagedus ja kestus näitavad, et pikemaajaline uuring on asjakohane ja on 

täidetud üks järgmistest tingimustest:

– on täheldatud eriti murettekitavaid tõsiseid või raskeid mõjusid 28päevases või 

90päevases uuringus, mille toksikoloogilise hinnangu ja/või riskiiseloomustuse 

koostamiseks vajalikud kättesaadavad tõendid on ebapiisavad; või

– 28päevases või 90päevases uuringus ei avastatud mõjusid, mis ilmnesid ainetel, 

mille molekulistruktuur on uuritava aine omaga selgelt sarnane; või

– ainel võib olla ohtlik omadus, mida ei ole võimalik avastada 90päevases 

uuringus.
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8.6.4 Registreerija teeb ettepaneku viia läbi täiendavad uuringud või nõuab selliste uuringute 

läbiviimist agentuur artiklite 39 või 40 kohaselt, kui:

– esineb eriti ohtlikku mürgisust (nt tõsised/rasked mõjud); või

– nähtub mõju, mille toksikoloogiliseks hinnanguks ja/või riskiiseloomustuseks 

vajalik kättesaadav tõendusmaterjal on ebapiisav. Sellistel juhtudel on samuti 

otstarbekam viia läbi spetsiifilised toksikoloogilised uuringud, mis on nende 

mõjude uurimiseks kavandatud (nt immuuntoksilisus, neurotoksilisus); või

– kokkupuude antud ainega on eriti probleemne (näiteks kasutamine tarbijatele 

mõeldud toodetes, mille tulemusena on kokkupuute ulatus ja esinemissagedus 

lähedased annuse tasemetele, mille puhul on täheldatud mürgisust).

8.7 Reproduktiivtoksilisus 8.7 Uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen ja asjakohased 

riskijuhtimismeetmed on rakendatud; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja on rakendatud asjakohased 

riskijuhtimismeetmed; või

– aine toksikoloogiline aktiivsus on madal (ühegi kättesaadava katse puhul ei ole 

leitud tõendeid mürgisuse kohta); toksikokineetiliste andmetega on tõendatud, et 
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asjakohaste manustamisteede puhul ei toimu süstemaatilist absorptsiooni (näiteks 

kontsentratsioon plasmas/veres on tundlikku meetodit kasutades avastamise 

piirväärtustest allpool ning ainet ja metaboliite ei ole uriinis, sapis või 

väljahingatavas õhus) ning inimeste kokkupuude puudub või ei ole olulise 

suurusega.

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku mõju sigivusele, vastates 1. või 2. kategooria 

reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele (R60), ning olemasolevad 

andmed on piisavad kokkuvõtliku riskihindamise toetamiseks, siis ei ole vaja teostada 

täiendavaid katseid seoses sigivusega. Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses 

arenguhäireid põhjustava mürgisusega.

Kui aine põhjustab teadaolevalt arenguhäireid põhjustavat mürgisust, vastates 1. või 2. 

kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele (R61), ning 

olemasolevad andmed on piisavad kokkuvõtliku riskihindamise toetamiseks, siis ei ole 

vaja teostada täiendavaid katseid seoses arenguhäireid põhjustava mürgisusega. Siiski 

tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses mõjuga sigivusele.
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8.7.2. Arenguhäireid põhjustava mürgisuse uuring, üks liik, 

kõige asjakohasem manustamisviis, pidades silmas 

inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi antud ainega 

(OECD 414).

8.7.3. Kahe sugupõlve paljunemisvõimet kahjustava 

mürgisuse uuring, üks liik, isas- ja emasloom, kõige 

asjakohasem manustamisviis inimeste tõenäolist 

kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda ei ole nõutud 

juba IX lisas.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

8.9.1 Kantserogeensuse uuring 8.9.1 Registreerija võib teha ettepaneku kantserogeensuse uuringu läbiviimiseks või nõuab 

seda agentuur artiklite 39 või 40 kohaselt, kui:

– ainet kasutatakse laialdaselt või kui on tõendeid inimeste sagedaste või 

pikaajaliste kokkupuudete kohta sellega; ja

– aine on klassifitseeritud 3. kategooria mutageenseks aineks või on kordusannuse 

mürgisuse uuringu(te)ga saadud tõendeid selle kohta, et aine võib põhjustada 

hüperplaasiat ja/või neoplaasiaeelseid muutusi.

Kui aine on klassifitseeritud 1. või 2. kategooria mutageenseks aineks, on eelduseks 

kantserogeensuse genotoksilise mehhanismi tõenäosus. Sellistel juhtudel 

kantserogeensuse katset tavaliselt ei nõuta.
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9. ÖKOTOKSIKOLOOGILINE TEAVE

VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

9.2. Lagunemine 9.2. Kui I lisale vastav kemikaaliohutuse hinnang osutab aine ja selle lagunemissaaduste 

lagunemise täiendava uurimise vajadusele, tehakse ettepanek biootilist lagunemist 

käsitleva täiendava katsetamise kohta. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub 

kemikaaliohutuse hindamise tulemustest ja see (need) võib (võivad) hõlmata 

simulatsioonkatseid asjakohase komponendiga (nt vesi, põhjasete või pinnas).

9.2.1. Biootiline

9.3. Säilimine ja käitumine keskkonnas

9.3.4. Täiendav teave aine ja/või selle lagunemissaaduste 

keskkonnas käitumise ja säilimise kohta

9.3.4 Kui kemikaaliohutuse hindamine I lisa kohaselt osutab aine säilimise ja käitumise 

täiendava uurimise vajadusele, teeb registreerija ettepaneku täiendavate katsete 

läbiviimise kohta või nõuab seda agentuur vastavalt artiklile 39 või 40. Asjakohas(t)e 

katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.
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VEERG 1

NÕUTAV STANDARDNE TEAVE

VEERG 2

ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD NÕUETE KOHANDAMISEKS

9.4. Mõjud maismaaorganismidele 9.4. Registreerija teeb ettepaneku mürgisuse pikaajalise katsetamise kohta, kui I lisa kohaselt 

läbi viidud kemikaaliohutuse hindamise tulemused osutavad ainest ja/või selle 

lagunemissaadustest maismaaorganismidele tuleneva mõju täiendava uurimise 

vajadusele. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.

Neid uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui aine otsene ja kaudne kokkupuude pinnasega on 

ebatõenäoline.

9.4.4. Pikaajaline mürgisuse katsetamine selgrootutega, kui 

seda ei nõuta juba IX lisas.

9.4.6. Pikaajaline mürgisuse katsetamine taimedega, kui seda 

ei nõuta juba IX lisas.

9.5.1. Pikaajaline mürgisuse katsetamine põhjasette 

organismidega

9.5.1. Registreerija teeb ettepaneku mürgisuse pikaajalise katsetamise kohta, kui 

kemikaaliohutuse hindamise tulemused osutavad ainest ja/või selle asjakohastest 

lagunemissaadustest põhjasette organismidele tuleneva mõju täiendava uurimise 

vajadusele. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.

9.6.1. Lindudele mõjuv pikaajaline mürgisus või 

reproduktiivtoksilisus

9.6.1. Katsete läbiviimise vajadust tuleks hoolikalt kaaluda, võttes arvesse imetajaid käsitlevat 

suurt andmekogumit, mis on kõnealuse tonnaaži vahemiku kohta tavaliselt kättesaadav.
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10. TUVASTAMIS- JA ANALÜÜSIMEETODID

Vastava nõude korral esitatakse analüütiliste meetodite kirjeldus, mida teostatud uuringutes asjaomaste keskkonna osade puhul kasutati. Kui 

analüütilised meetodid ei ole kasutatavad, tuleb seda põhjendada.
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XI LISA

ÜLDEESKIRJAD VII–X LISAS SÄTESTATUD 

STANDARDSE KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS

VII–X lisas sätestatakse teabele esitatavad nõuded kõikidele ainetele, mida toodetakse või 

imporditakse järgmistes kogustes:

– 1 tonn või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile a,

– 10 tonni või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile c,

– 100 tonni või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile d ja

– 1000 tonni või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile e.

Registreerija võib lisaks VII–X lisa veerus 2 sätestatud erieeskirjadele kohandada standardset 

katsetamiskorda vastavalt käesoleva lisa punktis 1 ette nähtud üldeeskirjadele. Hindava liikmesriigi 

pädevad ametiasutused võivad hindamise ajal hinnata neid standardse katsetamiskorra kohandusi.

1. KATSETAMIST EI PEETA TEADUSLIKUST SEISUKOHAST VAJALIKUKS

1.1. Olemasolevate andmete kasutamine

1.1.1. Andmed füüsikalis-keemiliste omaduste kohta, mis pärinevad katsetest, mis ei ole läbi 

viidud hea laboritava või artikli 13 lõikes 2 osutatud katsemeetodite kohaselt.
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Andmeid peetakse võrdväärseteks artikli 13 lõikes 2 sätestatud katsemeetodite tulemusel 

saadud vastavate andmetega, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) piisavus klassifitseerimise ja märgistamise ja/või riskihindamise jaoks,

2) esitatakse piisav dokumentatsioon uuringu adekvaatsuse hindamiseks ja

3) andmed on kehtivad uuritava näitaja jaoks ning uuringu läbiviimisel on tagatud 

piisav kvaliteet.

1.1.2. Andmed inimeste tervist ja keskkonda mõjutavate omaduste kohta, mis pärinevad 

katsetest, mis ei ole läbi viidud hea laboritava või artikli 13 lõikes 2 osutatud 

katsemeetodite kohaselt.

Andmeid peetakse võrdväärseteks artikli 13 lõikes 2 sätestatud katsemeetodite tulemusel 

saadud vastavate andmetega, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) piisavus klassifitseerimise ja märgistamise ja/või riskihindamise jaoks,

2) artikli 13 lõikes 2 osutatud vastavate katsemeetoditega uuritavate põhiparameetrite 

piisav ja usaldusväärne hõlmatus,

3) kokkupuute kestus on võrdne artikli 13 lõikes 2 osutatud vastavate katsemeetodite 

kestusega või nendest pikem, kui kokkupuute kestus on oluline parameeter, ja

4) uuringu kohta on esitatud piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon.
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1.1.3. Varasem statistiline teave inimeste kohta

Arvesse tuleb võtta sellist varasemat statistilist teavet inimeste kohta nagu näiteks 

epidemioloogilised andmed ainega kokkupuutunud inimrühmade kohta, andmed juhusliku 

või ametialase tegevuse käigus toimunud kokkupuute kohta, kliinilised uuringud.

Teatud konkreetse inimeste tervisele avaldatava mõju puhul oleneb andmete mõjuvus 

lisaks muule ka analüüsi liigist, hõlmatud parameetritest, reageeringu ulatusest ja 

spetsiifilisusest ja sellest tulenevalt toime prognoositavusest. Andmete piisavuse hindamise 

kriteeriumite hulka kuuluvad:

1) kokkupuute- ja kontrollrühmade nõuetekohane valik ja iseloomustus,

2) kokkupuute piisav iseloomustus,

3) piisavalt pikk aeg haiguse ilmemise järelkontrolliks,

4) meetodi valiidsus mõju jälgimiseks,

5) soodumuste ja segavate faktorite nõuetekohane arvestamine ja

6) piisav statistiline usaldusväärsus järelduste põhjendamiseks.

Igal juhul tuleb esitada piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon.
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1.2. Tõendite kaalukus

Mitmed sõltumatud teabeallikad võivad anda piisavaid kaalukaid tõendeid, mis 

võimaldavad oletada/järeldada, et ainel on või ei ole teatavat ohtlikku omadust, kusjuures 

igast üksikust allikast pärinev teave oleks selleks ebapiisav.

Piisavaid kaalukaid tõendeid võib anda hiljuti väljatöötatud ja artikli 13 lõikesse 2 

kandmata katsemeetodite kasutamine või komisjoni või agentuuri poolt võrdväärseks 

tunnistatud rahvusvahelise katsemeetodi kasutamine, mis võimaldavad järeldada, kas ainel

on või ei ole teatavat ohtlikku omadust.

Kui on olemas piisavad kaalukad tõendid teatud ohtliku omaduse olemasolu või 

puudumise kohta, siis:

– jäetakse ära antud omaduse täiendav katsetamine selgroogsete loomadega,

– võib ära jätta täiendavad selgroogseid loomi mittehõlmavad katsed.

Igal juhul tuleb esitada piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon.
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1.3. Kvalitatiivsed või kvantitatiivsed struktuuraktiivsuse mudelid ((Q)SARs)

Kehtivate kvalitatiivsete või kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite ((Q)SARs) 

tulemused võivad näidata teatud ohtliku omaduse olemasolu või puudumist. Kvalitatiivsete 

või kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite ((Q)SARs) tulemusi võib kasutada katsete 

asemel, kui on täidetud järgmised tingimused:

– tulemused on saadud kvalitatiivse või kvantitatiivse struktuuriaktiivsuse mudeli 

kasutamisel, mille teaduslik valiidsus on kindlaks määratud,

– aine kuulub kvalitatiivse või kvantitatiivse struktuuriaktiivsuse ((Q)SAR) mudeli 

reguleerimisalasse,

– tulemused on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ja/või riskide hindamiseks 

piisavad ja

– esitatud on piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon kasutatud meetodi kohta.

Agentuur koostöös komisjoni, liikmesriikide ja huvitatud isikutega töötab välja ja esitab 

juhised selle kohta, kuidas hinnata seda, millised kvalitatiivsed või kvantitatiivsed 

struktuuri ja aktiivsuse seosed vastavad nimetatud tingimustele, ning esitab ka näiteid.

1.4. In vitro meetodid

Kohaste in vitro meetodite abil saadud tulemused võivad näidata teatava ohtliku omaduse 

olemasolu või need võivad olla olulised mehhanistliku arusaama seisukohalt, mis 

omakorda võib olla oluline hindamisel. Käesolevas kontekstis tähendab “kohane” piisavalt 

hästi ettevalmistatud katset, mis vastab katsete väljatöötamise rahvusvahelistele 

kriteeriumitele (nt Euroopa Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Keskuse (ECVAM)

kriteeriumid katse valideerimiseelse protsessi alustamiseks). Olenevalt potentsiaalsest 

riskist võib olla vajalik kas kohene kinnitamine, mis nõuab katsetamist, mis läheb 

kaugemale VII ja VIII lisas ettenähtud teabe hankimisest, või siis ettepaneku kohane 

kinnitamine, mis nõuab katsetamist, mis läheb kaugemale IX või X lisas ettenähtud teabe 

hankimisest vastavate tonnaaži vahemike puhul.
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Kui selliste in vitro meetoditega saadud tulemused ei näita teatava ohtliku omaduse 

olemasolu, viiakse vastav katse asjakohase tonnaaži vahemiku kohta siiski läbi negatiivse 

tulemuse kinnitamiseks, kui katsetamist ei ole juba nõutud lisade VII–X kohaselt või 

käesoleva lisa muude eeskirjade kohaselt.

Sellest kinnitamisest võib loobuda, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) tulemused on saadud in vitro meetodiga, mille teaduslik valiidsus on kindlaks 

määratud rahvusvaheliselt tunnustatud valideerimispõhimõtetele vastava 

valideerimise uuringuga,

2) tulemused on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ja/või riskide hindamiseks 

piisavad ja

3) esitatud on piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon kasutatud meetodi kohta.

1.5. Ainete rühmitamine ja ülekandev lähenemisviis

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”. Rühma mõiste 

kohaldamine eeldab, et füüsikalis-keemilisi omadusi, inimtervisele ja keskkonnale 

avaldatavat mõju või säilimist keskkonnas võib referentsaine andmete põhjal rühmasisesest 

interpolatsiooni kasutades prognoosida seoses teise samasse rühma kuuluva ainega 

(ülekandev lähenemisviis). Seetõttu ei ole vaja katsetada igat ainet iga näitaja suhtes.



7524/8/06 REV 8 ar 7
XI LISA DG C I ET

Sarnasuste aluseks võib olla:

1) ühine funktsionaalne rühm,

2) ühised lähteained ja/või füüsikaliste ja bioloogiliste protsesside käigus saadavate 

ühiste lagunemissaaduste tõenäosus, mille tulemuseks on struktuurilt sarnased 

kemikaalid, või

3) omaduste tugevuse muutumise püsimudel kategooria raames.

Rühma mõiste kohaldamisel klassifitseeritakse ja märgistatakse ained sellest lähtuvalt.

Kõigil juhtudel peaks tulemused:

– olema piisavad klassifitseerimise ja märgistamise ja/või riskihindamise jaoks,

– hõlmama piisavalt ja usaldusväärselt artikli 13 lõikes 2 osutatud vastavate 

katsemeetoditega käsitletavaid põhiparameetreid,

– hõlmama kokkupuute kestust, mis on võrreldav artikli 13 lõikes 2 osutatud vastavate 

katsemeetodite kestusega või nendest pikem, kui kokkupuute kestus on oluline 

parameeter, ja

– sisaldama piisavat ja usaldusväärset dokumentatsiooni meetodi kohta.
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2. KATSETAMINE ON TEHNILISELT VÕIMATU

Teatavate konkreetsete näitajate osas võib katsetamise ära jätta siis, kui uuringu 

läbiviimine ei ole tehniliselt võimalik aine omaduste tõttu, näiteks ei saa kasutada väga 

lenduvaid, väga aktiivselt reageerivaid või ebastabiilseid aineid, aine veega segamine võib 

põhjustada tulekahju- või plahvatusohu või kui teatavate uuringute puhul nõutav ainete 

radiomärgistamine ei ole võimalik. Alati järgitakse artikli 13 lõikes 2 osutatud 

katsemeetodites sisalduvaid juhiseid, eelkõige konkreetse meetodi tehniliste piirangute 

osas.

3. AINELE KOHANDATUD KOKKUPUUTEALANE KATSETAMINE

3.1 VIII lisa punktidele 8.6 ja 8.7 ning IX ja X lisale vastava katsetamise võib ära jätta, 

tuginedes kemikaaliohutuse aruandes esitatud kokkupuutestsenaariumi(te)le.

3.2 Igal juhul tuleb esitada piisav põhjendus ja dokumentatsioon. Põhjendus peab põhinema 

kokkupuute hindamisel vastavalt I lisa punktile 5 ja olema kooskõlas alapunkti 3.3

kohaselt vastu võetud kriteeriumitega ning kasutamise eritingimused tuleb edastada 

kemikaalide tarneahela kaudu kooskõlas artiklitega 31 ja 32.

3.3 …∗ võtab komisjon vastavalt artikli 132 lõikes 3 sätestatud menetlusele vastu kriteeriumid, 

milles määratletakse, millised on alapunkti 2 kohased piisavad põhjendused.

  

∗ 18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
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XII LISA

ÜLDSÄTTED ALLKASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS 

JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS

Sissejuhatus

Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas allkasutajad peavad hindama ja dokumenteerima seda, 

kas nende kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad riskid on piisavalt ohjatud sellise kasutuse puhul, 

mida neile edastatud ohutuskaart ei hõlma, ning kas teistel kasutajatel tarneahela järgmistes 

etappides on võimalik riske piisavalt ohjata. Hinnang hõlmab aine elutsüklit alates selle 

vastuvõtmisest allkasutaja poolt nii tema omakasutuse kui ka tarneahela järgmiste etappide 

kindlaksmääratud kasutusalade puhul. Hindamisel käsitletakse aine kasutamist ainena või

valmististe või toodete koostisainena.

Kemikaaliohutuse hinnangut teostades ja kemikaaliohutuse aruannet koostades võtab allkasutaja 

arvesse kemikaali tarnijalt käesoleva määruse artiklitele 31 ja 32 kohaselt saadud teavet. Võimaluse 

korral ja kui see on asjakohane, võetakse kemikaaliohutuse hinnangus arvesse ühenduse õigusaktide 

alusel teostatud hinnanguid (nt määruse (EMÜ) nr 793/93 alusel teostatud riski hinnangud) ning see 

kajastub ka kemikaaliohutuse aruandes. Nimetatud hindamistest kõrvalekaldumist tuleb 

põhjendada. Samuti võib arvesse võtta muid rahvusvaheliste ja riiklike programmide raames 

teostatud hinnanguid.
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Allkasutaja läbib kemikaaliohutuse hinnangut teostades ja kemikaaliohutuse aruannet koostades 

kolmest etapist koosneva protsessi:

1. etapp: kokkupuutestsenaariumi(te) väljatöötamine

Allkasutaja töötab vastavalt I lisa punktile 5 välja kokkupuutestsenaariumid kasutusalade jaoks, 

mida talle edastatud ohutuskaart ei hõlma.

2. etapp: Vajadusel tarnija koostatud ohuhinnangu täpsustamine

Kui allkasutaja peab talle edastatud ohutuskaardil edastatud ohuhinnangut ning püsivuse, 

bioakumuleeruvuse ja toksilisuse hinnangut asjakohaseks, ei ole ohu ega püsivate, 

bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste täiendav 

hindamine vajalik. Sellisel juhul kasutab ta riski kirjeldamisel tarnija edastatud asjakohast teavet. 

See märgitakse ära kemikaaliohutuse aruandes.

Kui allkasutaja ei pea talle edastatud ohutuskaardil esitatud hinnanguid asjakohasteks, teostab ta 

vajalikud ja talle sobivad hinnangud vastavalt I lisa punktidele 1–4.

Juhul kui allkasutaja leiab, et kemikaaliohutuse aruande koostamiseks on lisaks tarnija poolt 

esitatule vaja täiendavat teavet, kogub allkasutaja selle teabe. Kui sellist teavet saab koguda üksnes 

selgroogsete loomadega tehtavate katsete teel, esitab ta agentuurile artikli 37 kohaselt ettepaneku 

katsetamisstrateegia kohta. Allkasutaja selgitab, miks ta peab täiendavat teavet vajalikuks. Oodates 

täiendavate katsete tulemusi, märgib ta oma kemikaaliohutuse aruandesse uuritavate riskide 

juhtimiseks kavandatud riskijuhtimismeetmed, mis ta on kehtestanud.

Kui see on asjakohane, vaatab allkasutaja mis tahes täiendavate katsete lõpuleviimisel läbi 

kemikaaliohutuse aruande ja oma ohutuskaardi, kui temalt nõutakse selle esitamist.
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3. etapp: Riski kirjeldus

Iga uue kokkupuutestsenaariumi puhul viiakse läbi riski kirjeldus, nagu on ette nähtud I lisa 

punktis 6. Riski kirjeldus esitatakse kemikaaliohutuse aruande asjakohase pealkirja all ning selle 

kokkuvõte esitatakse ohutuskaardil asjakohas(t)e pealkirja(de) all.

Kokkupuutestsenaariumit koostades on vaja teha esialgseid eeldusi käitamistingimuste ja 

riskijuhtimismeetmete kohta. Kui esialgsete eelduste põhjal jõutakse riski kirjelduseni, mis viitab 

inimeste tervise ja keskkonna ebapiisavale kaitsele, on vaja protsessi korrata, muutes sealjuures ühte 

või mitut tegurit, kuni saavutatakse piisav ohjamine. See võib nõuda täiendava ohtusid ja 

kokkupuudet käsitleva teabe kogumist või protsessi, käitamistingimuste või riskijuhtimismeetmete 

asjakohast muutmist. Seetõttu võib iteratsioone teha ühelt poolt riskijuhtimismeetmete 

väljatöötamist ja rakendamist hõlmava kokkupuutestsenaariumi koostamise ja (esialgse) 

stsenaariumi läbivaatamise ning teiselt poolt lõpliku kokkupuutestsenaariumi koostamiseks 

täiendava teabe hankimise vahel. Täiendava teabe hankimise eesmärgiks on täpsustatud 

ohuhinnangu ja/või kokkupuute hindamise põhjal riski täpsemalt kirjeldada.

Allkasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande, milles kirjeldab üksikasjalikult kemikaaliohutuse 

hinnangut, kasutades selleks I lisa punktis 7 toodud vormi B osa punkte 9 ja 10 ning, kui see on 

asjakohane, samuti nimetatud vormi muid punkte.

Kemikaaliohutuse aruande A osa hõlmab avaldust selle kohta, et allkasutaja rakendab omakasutuste 

puhul asjakohastes kokkupuutestsenaariumites kirjeldatud riskijuhtimismeetmeid ning et 

kindlaksmääratud kasutusalasid käsitlevates kokkupuutestsenaariumites kirjeldatud 

riskijuhtimismeetmed edastatakse turustusahelas allapoole.
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XIII LISA

KRITEERIUMID PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE AINETE 

NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE AINETE 

MÄÄRATLEMISEKS

Käesolevas lisas sätestatakse kriteeriumid, mille põhjal määratakse kindlaks:

i) püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained ning

ii) väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained.

Aine määratletakse püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise ainena, kui see vastab punktides 1.1, 1.2 ja 

1.3 toodud kriteeriumitele. Aine määratletakse väga püsiva ja väga bioakumuleeruva ainena, kui see 

vastab punktides 2.1 ja 2.2 toodud kriteeriumitele. Käesolevat lisa ei kohaldata anorgaaniliste ainete 

suhtes, kuid seda kohaldatakse organometallide suhtes.

1. Püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained 

Aine, mis vastab kõigile kolmele alljärgnevates punktides esitatud kriteeriumile, on püsiv, 

bioakumuleeruv ja toksiline aine.
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1.1. Püsivus

Aine vastab püsivuse kriteeriumile, kui:

– poolestusaeg merevees on pikem kui 60 päeva või

– poolestusaeg magevees või suudmeala vees on pikem kui 40 päeva või

– poolestusaeg meresettes on pikem kui 180 päeva või

– poolestusaeg magevee- või suudmeala veesettes on pikem kui 120 päeva või

– poolestusaeg pinnases on pikem kui 120 päeva.

Keskkonnas püsivuse hindamine põhineb olemasolevatel poolestusaega käsitlevatel 

andmetel, mis on kogutud adekvaatsetel, registreerija poolt kirjeldatavatel tingimustel.

1.2. Bioakumulatsioon

Aine vastab bioakumuleeruvuse kriteeriumile, kui:

– biokontsentratsiooni tegur (BCF) on suurem kui 2000.

Bioakumuleeruvuse hindamine põhineb mõõdetud andmetel biokontsentratsiooni kohta 

veeliikides. Kasutada võib andmeid nii magevees kui ka merevees elavate liikide kohta.
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1.3. Toksilisus

Aine vastab toksilisuse kriteeriumile, kui:

– pikaajaline täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon (NOEC) mere- või 

mageveeorganismide puhul on väiksem kui 0,01 mg/l või

– aine klassifitseeritakse kantserogeenseks (1. või 2. kategooria), mutageenseks (1. või 

2. kategooria) või reproduktiivtoksiliseks (1., 2. või 3. kategooria) aineks või

– on muid tõendeid kroonilise mürgisuse kohta, mis direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 

määratletakse klassifikatsiooniga T, R48 või Xn, R48.

2. Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained

Aine, mis vastab alljärgnevates punktides esitatud kriteeriumitele, on väga püsiv ja väga 

bioakumuleeruv aine.

2.1. Püsivus

Aine vastab kriteeriumile “väga püsiv”, kui:

– poolestusaeg merevees, magevees või suudmeala vees on pikem kui 60 päeva või

– poolestusaeg merevee-, magevee- või suudmeala veesettes on pikem kui 180 päeva 

või

– poolestusaeg pinnases on pikem kui 180 päeva.

2.2. Bioakumulatsioon

Aine vastab kriteeriumile “väga bioakumuleeruv”, kui:

– biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 5000.
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XIV LISA

AUTORISEERINGUT VAJAVATE AINETE LOETELU
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XV LISA

TOIMIKUD

I SISSEJUHATUS JA ÜLDSÄTTED

Käesolevas lisas nähakse ette toimikute koostamise üldpõhimõtted, et panna ette ja 

põhjendada järgmist:

– kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ning sissehingamisel 

sensibiliseerivalt toimivate ainete ja muude mõjude ühtlustatud klassifikatsioon ja 

märgistus;

– püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate või nendega võrdväärse riskiteguriga ainete identifitseerimine;

– piirangud seoses aine tootmise, turuleviimise või kasutamisega ühenduses.

Käesolevale lisale vastava mis tahes toimiku koostamise metoodika ja toimiku formaat 

määratakse kindlaks kooskõlas I lisa vastavatele osadele.

Kõigi toimikute puhul võetakse arvesse registreerimistoimikutes sisalduvat kogu 

asjakohast teavet ja kasutada võib ka muud kättesaadavat teavet. Sellise ohte käsitleva 

teabe kohta, mida ei ole eelnevalt agentuurile esitatud, lisatakse toimikule kokkuvõtlik 

uuringuülevaade.
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II TOIMIKUTE SISU

1. Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ning sissehingamisel 

sensibiliseerivalt toimivate ainete ja muude mõjude ühtlustatud klassifikatsiooni ja 

märgistust käsitlevad toimikud

Ettepanek

Ettepanek sisaldab asjaomaste aine(te) määratlust ning ettepanekut ühtlustatud 

klassifikatsiooni ja märgistuse kohta.

Põhjendus

Vastavalt I lisa punkti 1 asjakohastele osadele viiakse iga konkreetse juhtumi osas läbi 

olemasoleva teabe võrdlemine kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste 

ning sissehingamisel sensibiliseerivalt toimivate ainete ja muude mõjude suhtes 

kohaldatavate direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumitega ning see võrdlus dokumenteeritakse I 

lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande B osas ettenähtud vormis.

Muude ühenduse tasandi mõjude põhjendus

Esitatakse põhjendus ühenduse tasandil võetavate meetmete vajalikkuse kohta

2. Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste; ning püsivate, 

bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate või nendega 

võrdväärse riskiteguriga ainete artikli 58 kohast kindlaksmääramist käsitlev toimik

Ettepanek

Ettepanek sisaldab asjaomase aine või asjaomaste ainete määratlust ning seda, kas neid 

kavandatakse määratleda kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksilistena artikli 

56 punktide a, b, või c kohaselt; püsivate, bioakumuleeruvate ja toksilistena artikli 56

punkti d kohaselt; väga püsivate ja väga bioakumuleeruvatena artikli 56 punkti e kohaselt;

või samaväärselt ohtlike ainetena artikli 56 punkti f kohaselt.
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Põhjendus

Vastavalt I lisa punktide 1–4 asjakohastele osadele viiakse läbi olemasoleva teabe 

võrdlemine XII lisas sisalduvate kriteeriumitega seoses püsivate, bioakumuleeruvate ja 

toksiliste ainetega vastavalt artikli 56 punktile d, väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

ainetega vastavalt artikli 56 punktile e või ohtude hindamine ning võrdlus artikli 56

punktiga f. See võrdlus dokumenteeritakse I lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande B 

ettenähtud vormis.

Teave kokkupuute, alternatiivsete ainete ja riskide kohta

Esitatakse olemasolev kasutamist ja kokkupuudet käsitlev teave alternatiivsete ainete ja 

tehnoloogiate kohta.

3. Piirangute kehtestamiseks tehtavaid ettepanekuid käsitlevad toimikud

Ettepanek

Ettepanek sisaldab aine ja selle tootmise, turuleviimise ja kasutamisega seotud 

kavandatava(te) piirangu(te) määratlust ning põhjenduste kokkuvõtet.

Ohte käsitlev teave

Piirangutega seoses käsitlemisele kuuluvaid ohte kirjeldatakse riskihindamise põhjal 

vastavalt I lisa asjakohastele osadele ning need dokumenteeritakse nimetatud lisa B osas 

kemikaaliohutuse aruandele ette nähtud vormis.

Esitatakse tõendid selle kohta, et rakendatud riskijuhtimismeetmed (sealhulgas need, mis 

on registreerimisel määratletud artiklite 10–14 kohaselt) ei ole piisavad.
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Teave alternatiivide kohta

Esitatakse olemasolev teave alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate kohta, sealhulgas:

– teave, mis käsitleb alternatiivide tootmise ja kasutamisega seoses inimeste tervisele 

ja keskkonnale põhjustatavaid ohte;

– teave nende kättesaadavuse, sealhulgas ajaliste piiride kohta;

– teave tehnilise ja majandusliku teostatavuse kohta.

Põhjendus piirangute kehtestamiseks ühenduse tasandil

Põhjendus esitatakse, kui:

– meetmete võtmine on nõutav ühenduse tasandil;

– piirang on kõige asjakohasem ühenduse tasandi meede, mida hinnatakse järgmiste 

kriteeriumite alusel:

i) tõhusus: piirang peab olema suunatud kindlaksmääratud riske põhjustavatele 

mõjudele või kokkupuudetele ning selle abil peab olema võimalik vähendada 

neid riske mõistliku ajavahemiku jooksul tasemeni, mis on aktsepteeritav ja 

riski suhtes proportsionaalne;

ii) praktilisus: piirang peab olema rakendatav, jõustatav ja hallatav;

iii) jälgitavus: peab olema võimalus teostada järelevalvet kavandatud piirangu 

rakendamise tulemuste üle.
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Sotsiaal-majanduslik hinnang

Kavandatava piirangu sotsiaal-majanduslikke mõjusid võib analüüsida vastavalt XVI

lisale. Selleks võib kavandatavate piirangute kasulikkust inimeste tervisele ja keskkonnale 

võrrelda nendest tootjatele, importijatele, allkasutajatele, levitajatele, tarbijatele ja kogu 

ühiskonnale tulenevate kulutustega.

Teave sidusrühmadega konsulteerimise kohta

Toimikusse lisatakse teave sidusrühmadega konsulteerimise kohta ning selle kohta, kuidas 

nende seisukohti on arvesse võetud.
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XVI LISA

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ANALÜÜS

Käesolevas lisas kirjeldatakse lühidalt teavet, mida võivad käsitleda need isikud, kes esitavad 

sotsiaal-majandusliku analüüsi loataotluse esitamisel, nagu on sätestatud artikli 61 lõike 5 punktis a, 

või seoses kavandatud piiranguga vastavalt artikli 68 lõike 6 punktile b.

Agentuur valmistab ette juhendi sotsiaal-majanduslike analüüside koostamiseks. Sotsiaal-

majanduslikud analüüsid või neid täiendavad osad esitatakse agentuuri poolt artikli 110 kohaselt 

kindlaks määratud vormis.

Ent sotsiaal-majandusliku analüüsi või seda täiendavate osade üksikasjalikkuse ja ulatuse eest 

vastutab loa taotleja või, kui tegemist on kavandatud piiranguga, huvitatud isik. Esitatud teave võib 

käsitleda sotsiaal-majanduslikku mõju mis tahes tasandil.

Sotsiaal-majanduslik analüüs võib hõlmata järgmisi elemente:

– Väljastatud või väljastamata jäetud loa mõju taotleja(te)le või, kui tegemist on kavandatud 

piiranguga, selle mõju sektorile (nt tootjatele ja importijatele). Mõju kõigile teistele 

tarneahelas tegutsejatele, allkasutajatele ning seotud ettevõtetele selliste kaubanduslike 

tagajärgedena nagu mõju investeeringutele, teadus- ja arendustegevusele, innovatsioonile, 

ühekordsetele kulutustele ja tegevuskuludele (nt nõuetele vastavus, üleminekukord,

muudatused olemasolevates protsessides, aruandlus- ja järelevalvesüsteemides, uue 

tehnoloogia sisseseadmine jne), võttes arvesse üldiseid suundumusi turul ja tehnoloogias.
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– Väljastatud või väljastamata jäetud loa või kavandatud piirangu mõju tarbijaile. Näiteks, 

tootehinnad, muudatused toodete koostises, kvaliteedis või toimimises, toodete 

kättesaadavus, tarbijate valik, samuti ka tarbijaid mõjutavad inimeste tervise- ja 

keskkonnamõjud.

– Väljastatud või väljastamata jäetud loa või kavandatud piirangu sotsiaalsed tagajärjed. 

Näiteks, tööga kindlustatus ja tööhõive.

– Alternatiivsete ainete ja/või tehnoloogiate kättesaadavus, sobivus ja tehniline teostatavus 

ning nende majanduslikud tagajärjed, samuti teave tehnoloogiliste muudatuste kiiruse ja 

potentsiaali kohta asjaomas(t)es tööstusharu(de)s. Loataotluse korral mis tahes 

olemasoleva alternatiivi kasutamise sotsiaalsed ja/või majanduslikud tagajärjed vastavalt 

artikli 61 lõike 5 punktile b.

– Väljastatud või väljastamata jäetud loa või kavandatud piirangu laiem mõju kaubandusele, 

konkurentsile ja majandusarengule (eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

puhul ja seoses kolmandate riikidega). See võib hõlmata kohalike, piirkondlike, riiklikele 

ja rahvusvaheliste aspektide kaalumist.

– Kavandatud piirangu puhul ettepanekud muude regulatiivsete ja mitteregulatiivsete 

meetmete kohta, mille abil oleks võimalik saavutada kavandatud piiranguga taotletud 

eesmärki (siinkohal võetakse arvesse olemasolevaid õigusakte). See peaks hõlmama 

tõhususe ja alternatiivsete riskijuhtimismeetmetega seotud kulude hinnangut.
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– Kavandatud piirangute ja loa andmisest keeldumise puhul kavandatud piirangu inimeste 

tervise- ja keskkonnahüved ja samuti sotsiaalne ja majanduslik kasu. Näiteks, töötajate 

tervis, keskkonnategevuse tulemuslikkus ja sellise kasu jagamine, näiteks geograafiliselt, 

elanikkonna rühmade vahel.

– Samuti võib sotsiaal-majanduslikus analüüsis käsitleda mis tahes muid küsimusi, mida 

taotleja(d) või huvitatud isik asjakohaseks peavad.
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XVII LISA

TEATUD OHTLIKE AINETE, VALMISTISTE JA TOODETE

TOOTMISE, TURULE VIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD

Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

1. polüklooritud terfenüülid (PCT)
– valmistised, sealhulgas vana õli, 

mille PCT-sisaldus on suurem kui 
0,005 massiprotsenti

1. Ei tohi kasutada. Seadmeid, agregaate ja 
vedelikke, mis olid kasutuses 30. juunil 1986, 
lubatakse siiski jätkuvalt kasutada kuni nende 
kõrvaldamiseni või nende tööea lõpuni järgmiselt:

a) suletud süsteemiga elektriseadmed:
muundurid, takistid ja induktorid;

b) suured kondensaatorid (kogumassiga 
≥ 1 kg);

c) väikesed kondensaatorid;
d) soojust juhtivad vedelikud suletud 

soojustjuhtivates seadeldistes;
e) hüdraulilised vedelikud allmaa-
kaevandusseadmete tarvis.
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Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

2. Liikmesriigid võivad tervise- ja 
keskkonnakaitse eesmärgil keelata punktis 1 
nimetatud seadmete, agregaatide ja vedelike 
kasutamise enne nende kõrvaldamist või enne 
nende tööea lõppu.

3. Selliste seadmete, agregaatide ja vedelike, 
mille kõrvaldamine ei ole ette nähtud, 
turustamine kasutatud kujul on keelatud.

4. Kui liikmesriik leiab, et tehnilistel põhjustel ei 
ole võimalik kasutada asendustooteid, võib ta 
lubada kasutada PCTsid ja nendest tehtud 
valmistisi, kui nimetatud valmististe ainuotstarve 
on seadmete hoolduse normaaltingimustel 
täiendada PCTsid sisaldavate vedelike taset 
korralikult töötavas olemasolevas agregaadis, mis 
on soetatud enne 1. oktoobrit 1985.

5. Liikmesriik võib tingimusel, et eelnevalt 
teatatakse komisjonile põhjendused, lubada 
erandeid selliste esmaste ainete või valmististe 
ning vaheainete või -valmististe turule viimise ja 
kasutamise keelust, kuivõrd nad leiavad, et need 
erandid ei avalda kahjulikku mõju tervisele ega 
keskkonnale.
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Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

6. PCTsid sisaldavatel seadmetel ja agregaatidel 
peavad olema näidatud juhised PCTde 
kõrvaldamise kohta ning neid sisaldava seadme ja 
agregaadi hoolduse ja kasutamise kohta, ilma et 
see piiraks ohtlike ainete ja valmististe 
märgistamisega seotud muude ühenduse sätete 
kohaldamist. Nimetatud juhiseid peab olema 
võimalik lugeda horisontaalselt, kui PCTsid 
sisaldav objekt on normaalselt paigaldatud. Tekst 
peab taustast selgelt eristuma ning peab olema 
koostatud keeles, mis on mõistetav sellel 
territooriumil, kus seda kasutatakse.

2. Kloro-1-eteen (monomeerne 
vinüülkloriid)

CAS nr 75-01-4
EINECS nr 200-831-0

Ei tohi kasutada surveanumas propellandina 
ühelgi otstarbel.

3. Vedelad ained või valmistised, mis 
klassifitseeritakse ohtlikuks vastavalt 
nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ ja 
direktiivile 1999/45/EÜ.

1. Ei tohi kasutada:
– dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud 

valgus- või värviefektide andmiseks eri 
faaside abil, näiteks dekoratiivlampides 
ja -tuhatoosides,

– triki- ja pilatoodetes,

– ühe või mitme osalejaga mängudes ega 
üheski selleks otstarbeks tarvitatavas 
esemes, isegi mitte nende 
kaunistamiseks.
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Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

2. Ilma et see piiraks punkti 1 kohaldamist, ained 
ja valmistised:

– mis on ohtlikud sissehingamisel ja mis 
on märgistatud riskilausega R65 ning

– mida saab kasutada põletusainena 
dekoratiivlampides ja

– mida turustatakse 15-liitristes või 
väiksema mahuga pakendites,

ei tohi sisaldada värvainet, välja arvatud juhul, 
kui seda nõutakse maksustamisega seotud 
põhjustel, ega lõhnaainet või mõlemat.

3. Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe 
klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, 
peab punktiga 2 hõlmatud ainete ja valmististe 
pakendil, kui need ained või valmistised on ette 
nähtud kasutamiseks lampides, olema järgmine 
loetav ja kustutamatu märge:

“Selle vedelikuga täidetud lambid tuleb hoida 
lastele kättesaamatus kohas.”

4. Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat
CAS nr 126-72-7

Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu näiteks 
rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis puutuvad 
kokku nahaga.
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Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

5. Benseen
CAS nr 71-43-2

EINECS nr 200-753-785

1. Ei ole lubatud kasutada turustatavates 
mänguasjades või mänguasjade osades, kui vabas 
olekus benseeni kontsentratsioon ületab 5 mg/kg 
selle mänguasja või mänguasja osa massist.

2. Ei ole lubatud kasutada turule viidavates
ainetes või valmististes, milles benseeni 
kontsentratsioon on 0,1 massiprotsenti või üle 
selle.

3. Punkti 2 ei kohaldata siiski:
a) direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud 

mootorikütuste suhtes;
b) ainete ja valmististe suhtes, mis on ette 

nähtud kasutamiseks tööstuslikes 
protsessides, mille korral benseeni 
emissioon ei ületa olemasolevate 
õigusaktidega ette nähtud 
künniskoguseid;

c) nõukogu direktiiviga nõukogu 12. 
detsembri 1991. aasta direktiiviga 
91/689/EMÜ (ohtlike jäätmete kohta)1 ja 
direktiiviga 2006/12/EÜ hõlmatud 
jäätmete suhtes.
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6. Asbestkiud

a) kroküdoliit
CAS nr 12001-28-4

b) amosiit
CAS nr 12172-73-5

c) antofülliit, CAS nr 77536-67-5

1. Nende kiudude ning neid kiude sisaldavate 
selliste toodete, millesse neid kiude on 
sihipäraselt lisatud, turustamine ja kasutamine on 
keelatud.

d) aktinoliit
CAS nr 77536-66-4

e) tremoliit
CAS nr 77536-68-6

f) krüsotiil2

CAS nr 12001-29-5

CAS nr 132207-32-0

Liikmesriigid võivad siiski vabastada 
olemasolevate elektrolüüsipaigaldiste krüsotiili 
(punkt f) sisaldavad diafragmad nende 
turustamise ja kasutamise keelust kuni nende 
paigaldiste kasuliku tööea lõpuni või sobivate 
asbestivabade aseainete kättesaadavaks 
saamiseni, vastavalt sellele, kumb on varasem.
Komisjon vaatab selle erandi läbi enne 1. 
jaanuari 2008.
2. Punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid 
tooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses 
enne 1. jaanuari 2005, lubatakse jätkuvalt 
kasutada kuni nende kõrvaldamiseni või kuni 
nende kasuliku tööea lõpuni. Tervisekaitse 
huvides võivad liikmesriigid siiski keelata selliste 
toodete kasutamise enne nende kõrvaldamist või 
enne nende kasuliku tööea lõppu.
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Liikmesriigid ei luba oma territooriumil 
krüsotiilasbesti uute kasutusviiside 
kasutuselevõtmist.

3. Nende kiudude ja neid kiude sisaldavate 
toodete turustamine ja kasutamine eelnevalt 
nimetatud erandite kohaselt on lubatud üksnes 
siis, kui toodetel on märgis vastavalt käesoleva 
lisa 7. liitele, ilma et see piiraks ohtlike ainete ja 
valmististe klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete 
kohaldamist.

7. Tris(asiridinüül)fosfiinoksiid

CAS nr 5455-55-1

8. Polübroomitud bifenüülid (PBB)

CAS nr 59536-65-1

Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu näiteks 
rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis puutuvad 
kokku nahaga.

9. Seebikoorepuu (Quillaja saponaria) 
koore pulber ja selle saponiine 
sisaldavad derivaadid

Rohelise lumeroosi (Helleborus 
viridis) ja musta lumeroosi 
(Helleborus niger) juure pulber
Valge upsujuure (Veratrum album) 
ja musta upsujuure (Veratrum 
nigrum) pulber

1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või 
sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud 
esemetes, näiteks nuuskpulbrite või 
haisupommide koostisosana.

2. Punkti 1 ei kohaldata siiski haisupommide 
suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.
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Bensidiin ja/või selle derivaadid
CAS nr 92-87-5

EINECS nr 202-199-1
o-nitrobensaldehüüd

CAS nr 552-89-6
Puidutolm

10. Ammooniumsulfiid
CAS nr 12135-76-1

Ammooniumvesiniksulfiid
CAS nr 12124-99-1

Ammooniumpolüsulfiid
CAS nr 9080-17-5

EINECS nr 232-989-1

11. Bromoäädikhapete lenduvad estrid:

Metüülbromoatsetaat
CAS nr 96-32-2

EINECS nr 202-499-2
Etüülbromoatsetaat

CAS nr 105-36-2
EINECS nr 203-290-9

Propüülbromoatsetaat
CAS nr 35223-80-4

Butüülbromoatsetaat
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12. 2-naftüülamiin
CAS nr 91-59-8

EINECS nr 202-080-4
ning selle soolad

13. Bensidiin
CAS nr 92-87-5

EINECS nr 202-199-1
ning selle soolad

14. 4-nitrobifenüül
CAS nr 92-93-3

EINECS nr 202-204-7
15. 4-aminobifenüülksenüülamiin

CAS nr 92-67-1
EINECS nr 202-177-1

ning selle soolad

1. Ei ole lubatud kasutada turule viidavates 
ainetes ja valmististes, kui kontsentratsioon on 
0,1 massiprotsenti või üle selle.
Seda sätet ei kohaldata siiski direktiividega 
91/689/EMÜ ja 2006/12/EÜ hõlmatud jäätmete 
suhtes, mis sisaldavad ühte või mitut sellist ainet.

2. Selliseid aineid ega valmistisi ei tohi müüa 
elanikkonnale.

3. Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe 
klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, 
peab selliste valmististe pakendil olema loetavalt 
ja kustutamatult järgmine märge:
“Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.
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16. Pliikarbonaadid:
a) neutraalne veevaba karbonaat 

(PbCO3)
CAS nr 598-63-0

EINECS nr 209-943-4
b) triplii-bis(karbonaat)-

dihüdroksiid 2PbCO3Pb(OH)2

CAS nr 1319-46-6

EINECS nr 215-290-6
17. Pliisulfaadid

a) PbSO4 (1:1)
CAS nr 7446-14-2

EINECS nr 231-198-9
b) PbxSO4

CAS nr 15739-80-7
EINECS nr 239-831-0

Ei tohi kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud 
ainetena ja nende koostisosana, välja arvatud 
kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende 
interjööri restaureerimisel ja hooldamisel, kui 
liikmesriigid soovivad seda oma territooriumil 
lubada, vastavalt ILO konventsioonile nr 13 
pliivalge pigmendi ja pliisulfaatide kasutamise 
kohta värvides.

18. Elavhõbedaühendid 1. Ei tohi kasutada ainetena ja valmististe 
koostisosadena, mis on ette nähtud järgmiseks 
kasutuseks:
a) mikroorganismide, taimede või loomade 

põhjustatud kahjustuste vältimiseks 
järgmistes kohtades:

– laevakered,
– sumbad, triivvõrgud, võrgud ja 

igasugused muud seadmed või 
varustus, mida kasutatakse kala-
või karploomakasvatuses,
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– mistahes täielikult või osaliselt vee 
alla jäävad seadmed või varustus;

b) puidu säilitamiseks;
c) kauakestvate tööstuslike tekstiilide ja 

nende valmistamiseks mõeldud kiudude 
immutamiseks;

d) tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle 
kasutusest.

2. Keelatud on turustada patareisid ja akusid, mis 
sisaldavad elavhõbedat rohkem kui 0,0005 
massiprotsenti, sealhulgas ka juhul, kui sellised 
patareid ja akud on seadmetesse sisse ehitatud.
See keeld ei hõlma nööpelemente ega nendest 
koosnevaid patareisid, mis ei sisalda elavhõbedat 
rohkem kui 2 massiprotsenti.

19. Arseeniühendid 1. Ei tohi kasutada ainetena ja valmististe 
koostisosana, mis on ette nähtud järgmiseks 
kasutuseks:

a) mikroorganismide, taimede või loomade 
põhjustatud kahjustuste vältimiseks 
järgmistes kohtades:
– laevakered,

– sumbad, triivvõrgud, võrgud ja 
igasugused muud seadmed või 
varustus, mida kasutatakse kala-
või karploomakasvatuses,

– mistahes täielikult või osaliselt vee 
alla jäävad seadmed või varustus;

b) puidu säilitamiseks. Lisaks sellele ei tohi 
selliselt töödeldud puitu turustada;
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c) erandina:
i) puidu säilitamiseks kasutatavate 

ainete ja valmististe puhul: neid 
võib kasutada üksnes 
tööstusrajatistes, kasutades puidu 
immutamiseks vaakumit või rõhku,
kui tegemist on C-tüüpi 
anorgaaniliste vase-, kroomi- või 
arseeniühendite (CCA) lahustega.
Selliselt töödeldud puitu ei või 
turule viia enne, kui 
puidukaitseaine on täielikult 
kinnistunud.

ii) tööstusrajatistes CCA-lahustega 
vastavalt punktile i töödeldud 
puidu puhul: tingimusel, et puidu 
struktuurne terviklikkus vastab 
inimeste või loomade 
ohutusnõuetele ning ei ole 
tõenäoline, et elanikkond võiks 
puidu kasutusea jooksul sellega 
naha kaudu kokkupuutesse sattuda, 
võib ametialaseks ja tööstuslikuks 
kasutamiseks turule viia järgmist:

– ühiskondlike hoonete, 
põllumajandushoonete, 
büroohoonete ja 
tööstusrajatiste 
puitkonstruktsioonid,

– sildade ja sillatoestuse osad,

– puitkonstruktsioonid 
mageveekogudes ja riimvees, 
nt maabumissillad ja sillad,
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– müratõkked,
– rajatised kaitseks laviinide 

eest,
– maanteede ohutustarad ja -

piirded,
– kooritud ümarast okaspuust 

kandepostid kariloomade 
tarastamisel,

– pinnasetoestusrajatised,
– elektriülekandeliini ja 

telekommunikatsiooniliini 
postid,

– allmaaraudtee liiprid.

Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja 
valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate ühenduse muude sätete 
kohaldamist, märgistatakse kogu 
turuleviidav töödeldud puit eraldi 
markeeringuga: “Üksnes 
tööstuslikuks ja kutsealaseks 
kasutamiseks, sisaldab arseeni”.
Lisaks peab kogu puit, mis viiakse 
turule pakkidena, olema samuti 
märgistatud järgmise tekstiga:
“Puidu käitlemisel kanda kindaid.
Puidu lõikamisel või muul viisil 
töötlemisel kanda tolmu- ja 
silmakaitset. Puidujäätmeid peab 
käitlema ohtlike jäätmetena selleks 
luba omav ettevõte.”
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iii) Punktides i ja ii osutatud töödeldud 
puitu ei tohi kasutada:

– elamuehituses mitte mingil 
otstarbel,

– kohtades, kus on oht 
korduvaks kokkupuuteks 
nahaga,

– mereakvatooriumis,

– põllumajanduslikul otstarbel 
mujal kui tugipostidena 
kariloomade tarastamisel ja 
puitkonstruktsioonides 
vastavalt punktile ii,

– kohtades, kus töödeldud puit 
võib kokku puutuda 
inimtoiduks või 
loomasöödaks ettenähtud 
vahesaaduste või 
lõpptoodetega.

2. Ei tohi kasutada ainetena või valmististe 
koostisosadena, mis on ette nähtud tööstusvee 
käitlemiseks, olenemata selle kasutusest.

20. Tinaorgaanilised ühendid 1. Ei tohi turustada kasutamiseks ainetena ega 
valmististe koostisosana, kui need toimivad 
biotsiidina vabaühendusega värvis.
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2. Ei tohi turustada ega kasutada ainetena ja 
valmististe koostisosana, kui need toimivad 
biotsiidina mikroorganismide, taimede või 
loomade põhjustatud kahjustuste vältimiseks 
järgmistes kohtades:
a) kõik merel, ranniku lähedal, 

suudmelahtedes ning siseveeteedel ja 
järvedes kasutatavad mis tahes 
pikkusega väikelaevad;

b) sumbad, triivvõrgud, võrgud ja 
igasugused muud seadmed või varustus, 
mida kasutatakse kala- või 
karploomakasvatuses;

c) mistahes täielikult või osaliselt vee alla 
jäävad seadmed või varustus.

3. Ei tohi kasutada tööstusvete käitlemiseks 
kasutatavate ainetena ega selleotstarbeliste 
valmististe koostisosana.

21. di-μ-okso-di-n-
butüültinahüdroksüboraan 
dibutüültinavesinikboraat 
C8H19BO3Sn (DBB)

CAS nr 75113-37-0
ELINCS nr 401-040-5

On keelatud kasutada turule viidavates ainetes ja 
valmististe koostisosades, kui kontsentratsioon on 
0,1 massiprotsenti või üle selle. Seda sätet ei 
kohaldata selle aine (DBB) või seda sisaldavate 
valmististe suhtes, kui need on ette nähtud üksnes 
selliste valmistoodete valmistamiseks, milles 
nimetatud aine kontsentratsioon ei ole enam 0,1 
massiprotsenti või üle selle.
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22. Pentaklorofenool
CAS nr 87-86-5

EINECS nr 201-778-6
ning selle soolad ja estrid

1. Ei kasutata turustatavates ainetes ja 
valmististes, kui kontsentratsioon on 
0,1 massiprotsenti või üle selle.
2. Üleminekusätted:

Erandina võivad Prantsusmaa, Iirimaa, Portugal, 
Hispaania ja Ühendkuningriik kuni 
31. detsembrini 2008 loobuda selle sätte 
kohaldamisest ainete ja valmististe suhtes, mis on 
ette nähtud kasutamiseks tööstusrajatistes, mis ei 
võimalda pentaklorofenooli (PCP) emissiooni 
ja/või keskkonda heitmist suuremates kogustes, 
kui on ette nähtud olemasolevate õigusaktidega:

a) puidu töötlemisel.
Töödeldud puitu ei tohi siiski kasutada:

– hoonete sees, olenemata nende 
hoonete otstarbest (elu-, töö- või 
puhkeruumid) ning sellest, kas 
puitu kasutatakse dekoratiivsel 
eesmärgil või mitte,

– järgmiste esemete valmistamiseks 
ja uuesti töötlemiseks:
i) kasvatamiseks ette nähtud 

anumad;
ii) pakendid, mis võivad kokku 

puutuda inimestele ja/või 
loomadele tarvitamiseks ette 
nähtud tooraine, 
vahesaaduste või 
valmistoodetega;

iii) muud materjalid, mis võivad 
saastada punktides i ja ii 
nimetatud tooteid;
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b) kiudude ja kauakestvate tekstiilide 
immutamisel, mis ei ole mingil juhul ette 
nähtud rõivaesemete ega 
dekoratiivsisustuse valmistamiseks;

c) erandina võivad liikmesriigid 
üksikjuhtumipõhiselt lubada, et 
spetsialiseerunud erialaspetsialistid 
teostavad nende territooriumil 
kultuuriliselt, kunstiliselt või ajalooliselt 
olulistes hoonetes kohapeal või 
hädaolukordades kuivmädaniku (Serpula 
lacrymans) ja pruunmädanikuga 
nakatunud puidu ja müüritiste 
parandustöötlust.

Igal juhul:
a) ei tohi pentaklorofenool iseseisva ainena 

või koostisosana valmististes, mida 
kasutatakse eespool loetletud erandite 
raames, sisaldada rohkem kui kaks 
miljondikku osa 
heksaklorodibensoparadioksiini 
(HCDD);

b) ei tohi neid aineid ega valmistisi:
– turustada väiksemates kui 20-

liitristes pakendites,
– müüa elanikkonnale.
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3. Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe 
klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, 
peab punktidega 1 ja 2 hõlmatud ainete ja 
valmististe pakendil olema järgmine loetav ja 
kustutamatu märge:

“Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks 
kasutamiseks.”

Seda sätet ei kohaldata direktiividega 
91/689/EMÜ ja 2006/12/EÜ hõlmatud jäätmete 
suhtes.

23 Kaadmium

CAS nr 7440-43-9

1. Ei tohi kasutada sellistele valmistoodetele värvi 
andmiseks, mis on valmistatud allpool loetletud 
ainetest ja valmististest:

EINECS nr 231-152-8
ning selle ühendid

a) – polüvinüülkloriid (PVC) 
[3904 10] [3904 21] [3904 
22]

– polüuretaan (PUR) [3909 50]

– madala tihedusega 
polüetüleen (ld PE), välja 
arvatud madala tihedusega 
polüetüleen, mida kasutatakse 
pigmentpreparaatide 
valmistamiseks [3901 10]

– tselluloosatsetaat (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– tselluloosatsetaatbutüraat 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

– epoksüvaigud [3907 30]

3
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– uureaformaldehüüd- (UF) -
vaigud [3909 10]

– küllastumata polüestrid (UP) 
[3907 91]

– melamiin–formaldehüüd-
(MF)-vaigud [3909 20]

– polüetüleentereftalaat (PET) 
[3907 60]

– polübutüleentereftalaat (PBT)
– läbipaistev/üldotstarbeline 

polüstüreen [3903 11] 
[3903 19]

– akrülonitriilmetüülmeta-
krülaat (AMMA)

– ristseotud polüetüleen (VPE)
– löögikindel polüstüreen

– polüpropüleen (PP) [3902 10]
b) värvid [3208] [3209]

3

Kui värvidel on suur tsingisisaldus, peab 
kaadmiumi jääkkontsentratsioon nendes 
olema nii väike kui võimalik ega tohi 
mingil juhul ületada 0,1 massiprotsenti.

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või 
ettenähtud lõppotstarbest ei tohi eespool loetletud 
ainetest ja valmististest tehtud kaadmiumiga 
värvitud valmistooteid ega tootekomponente 
turustada, kui nende kaadmiumisisaldus 
(väljendatult metallilise kaadmiumina) ületab 
0,01% plastikmaterjali massist.
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2. Punkti 1 ei kohaldata siiski nende toodete 
suhtes, mida värvitakse ohutuse tagamiseks.

3. Ei tohi kasutada vinüülkloriidi 
polümeeridest või kopolümeeridest 
valmistatud järgnevalt loetletud toodete 
stabiliseerimiseks:

– pakendimaterjalid (kotid, 
konteinerid, pudelid, kaaned) 
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

– kontori- või koolitarbed [3926 10]

– mööbli või sõidukite furnituur ja 
muud sarnased tooted [3926 30]

– rõivad ja rõivalisandid (k.a kindad) 
[3926 20]

– põranda- ja seinakatted [3918 10]
– impregneeritud, pealistatud, kaetud 

või lamineeritud tekstiilmaterjalid 
[5903 10]

– kunstnahk [4202]
– grammofoniplaadid [8524 10]

– torud ja nende liitmikud [3917 23]
– pöörduksed

– maanteesõidukid (interjöör, 
eksterjöör, kerealune)

– ehituses või tööstuses kasutatava 
teraslehe kattekiht

– elektrijuhtmete isolatsioon

3
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Igal juhul ja olenemata kasutusalast või 
ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turustada 
vinüülkloriidi polümeeridest või kopolümeeridest 
tehtud eespool nimetatud valmistooteid ja 
tootekomponente, mida on stabiliseeritud 
kaadmiumi sisaldavate ainetega, kui nende 
kaadmiumisisaldus polümeeris (väljendatult 
metallilise kaadmiumina) ületab 0,01 
massiprotsenti.
4. Punkti 3 ei kohaldata siiski selliste 
valmistoodete suhtes, milles kasutatakse 
kaadmiumipõhiseid stabilisaatoreid ohutuse 
tagamiseks.
5. Käesolevas määruses tähendab 
“kadmeerimine” igasuguse metallilise kaadmiumi 
deposiiti või kihti metallpinnal.

Ei tohi kasutada järgmistes sektorites/rakendustes 
kasutatavate metallitoodete või 
tootekomponentide kadmeerimiseks:
a) seadmed ja masinad, mida kasutatakse:

– toidu tootmiseks [8210] [8417 
20] [8419 81] [8421 11] 
[8421 22] [8422] [8435] 
[8437] [8438] [8476 11]

– põllumajanduses [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

– jahutamiseks ja 
külmutamiseks [8418]

– trükkimiseks ja raamatute 
köitmiseks [8440] [8442] 
[8443]

3
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b) seadmed ja masinad järgmiste toodete 
tootmiseks:

– tarbekaubad [7321] [8421 12] 
[8450] [8509] [8516]

– mööbel [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

– sanitaartehnikatooted [7324]
– keskkütte- ja kliimaseadmed 

[7322] [8403] [8404] [8415]

3

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või 
ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turustada 
eespool alapunktides a ja b loetletud 
sektorites/rakendustes kasutatavaid ning eespool 
punktis b loetletud sektorites valmistatud 
kadmeeritud tooteid ja selliste toodete 
komponente.

6. Punktis 5 osutatud sätteid kohaldatakse samuti 
kadmeeritud toodete ja selliste toodete 
komponentide suhtes, kui neid kasutatakse 
järgnevalt punktides a ja b loetletud 
sektorites/rakendustes, ning järgnevalt punktis b 
loetletud sektorites valmistatud toodete suhtes:

a) seadmed ja masinad järgmiste toodete 
tootmiseks:

– paber ja papp [8419 32] 
[8439] [8441]

– tekstiil ja rõivad [8444] 
[8445] [8447] [8448] [8449] 
[8451] [8452]

3
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b) seadmed ja masinad järgmiste toodete 
tootmiseks:

– tööstuslikud 
teisaldusmehhanismid ja -
masinad [8425] [8426] [8427] 
[8428] [8429] [8430] [8431]

– maanteesõidukid ja 
põllutöömasinad [peatükk 87]

– veerem [peatükk 86]
– veesõidukid [peatükk 89]

3

7. Punktides 5 ja 6 sisalduvaid piiranguid ei 
kohaldata:

– toodete ja tootekomponentide suhtes, 
mida kasutatakse lennunduses, 
kosmoselennunduses, kaevandamisel, 
avamerelaevanduses ja tuumatööstuses, 
kus rakendused peavad vastama 
kõrgetele ohutusstandarditele, ning 
maanteesõidukite ja põllutöömasinate, 
veeremi ja veesõidukite 
ohutusseadmetes;

– elektrikontaktide suhtes igas 
kasutussektoris, arvestades selle 
aparatuuri nõutavat usaldusväärsust, 
millele need paigaldatakse.

Tulenevalt teadmiste ja tehnika arengust seoses 
kaadmiumist ja selle ühenditest vähem ohtlike 
asendusainetega, hindab komisjon 
liikmesriikidega nõu pidades olukorda 
regulaarselt käesoleva määruse artikli 132 
lõikes 3 sätestatud korras.
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24. Monometüül-
tetraklorodifenüülmetaan

Kaubanduslik nimetus: Ugilec 141
CAS nr 76253-60-6

1. Selle aine ning seda ainet sisaldavate 
valmististe ja toodete turuleviimine on keelatud.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1:

a) 18. juunil 1994 juba käigus olnud 
seadmete ja masinate suhtes, kuni selliste 
seadmete ja masinate kõrvaldamiseni.
Liikmesriigid võivad tervise- ja 
keskkonnakaitsest tulenevatel põhjustel 
siiski keelata oma territooriumil selliste 
seadmete ja masinate kasutamise enne 
nende kõrvaldamist;

b) liikmesriigis 18. juunil 1994 juba käigus 
olnud seadmete ja masinate hoolduse 
suhtes.

3. Nimetatud aine, seda ainet sisaldavate 
valmististe ning seda ainet sisaldavate 
seadmete/masinate turule viimine kasutatud kujul 
on keelatud.

25. Monometüül-diklorodifenüülmetaan

Kaubanduslik nimetus: Ugilec 121, 
Ugilec 21; CAS nr teadmata

Selle aine ning seda ainet sisaldavate valmististe 
ja toodete turuleviimine on keelatud.

26. Monometüüldibromodifenüül-
metaan bromobensüülbromotolueen, 
isomeeride segu
Kaubanduslik nimetus: DBBT

CAS nr 99688-47-8

Selle aine ning seda ainet sisaldavate valmististe 
ja toodete turuleviimine on keelatud.



7524/8/06 REV 8 ar 25
XVII LISA DG C I ET

Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

27. Nikkel
CAS nr 7440-02-0

EINECS nr 231-111-4
ning selle ühendid

1. Ei tohi kasutada:
a) kõikides augustatud kõrvadest ning 

muudest augustatud kehaosadest 
augustamisega tekkinud haava 
epitelisatsiooni ajal läbipandavates 
ehteosades (olenemata sellest, kas see 
hiljem eemaldatakse või mitte), välja 
arvatud juhul, kui sellised ehteosad on 
homogeensed ning nikli sisaldus 
(väljendatuna nikli massi ja kogumassi 
suhtena) on väiksem kui 0,05 
massiprotsenti;

b) toodetes, mis on ette nähtud olema 
nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis, 
näiteks:
– kõrvarõngastes,

– kaelakeedes, käevõrudes ja 
kettides, jalakettides, sõrmustes,

– käekellakorpustes, kellarihmades 
ja nende pannaldes,

– neetnööpides, pannaldes, neetides, 
tõmblukkudes ja metallmärkides, 
kui neid kasutatakse 
rõivaesemetes,

kui nikli eraldumise määr nende toodete 
osadest, mis nahaga otseselt ja 
pikaajaliselt kokku puutuvad, on suurem 
kui 0,5 μg/cm2 nädalas;
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c) sellistes toodetes, mis on loetletud punkti 
1 alapunktis b, kui nende kattekiht ei 
sisalda niklit, välja arvatud juhul, kui 
selline kattekiht on piisav tagamaks, et 
nikli eraldumise määr selliste toodete 
nendest osadest, mis nahaga otseselt ja 
pikaajaliselt kokku puutuvad, ei ületa 
toote normaalsel kasutamisel vähemalt 
kahe aasta jooksul 0,5 μg/cm2 nädalas.

2. Tooteid, mille suhtes kohaldatakse punkti 1 
alapunkte a–c, ei turustada, kui need ei vasta 
nimetatud punktides sätestatud nõuetele.

Selle kindlaksmääramisel, kas tooted vastavad 
punktise 1 ja 2 nõuetele, kasutatakse 
katsemeetoditena Euroopa Standardikomitee 
(CEN) vastu võetud standardeid.

28. Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas 
loetletud ained, mis on 
klassifitseeritud 1. või 2. kategooria 
kantserogeenideks ning märgistatud 
vähemalt kui “toksilised (T)” koos 
riskilausega R45: “Võib põhjustada 
vähktõbe” või riskilausega R49:
“Sissehingamisel võib põhjustada 
vähktõbe” ning mis on loetletud 
järgmiselt:

1. liites loetletud 1. kategooria 
kantserogeen.

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade 
kohaldamist, kohaldatakse kannete 28–30 suhtes 
järgmist:
1. Ei tohi kasutada ainetes ega valmististes, mida 
turustatakse müügiks elanikkonnale, kui iga aine 
kontsentratsioon on võrdne järgmisega või sellest 
suurem:
– kas direktiivi 67/548/EMÜ I lisas 

näidatud vastav kontsentratsioon, või
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2. liites loetletud 2. kategooria 
kantserogeen.

29. Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas 
loetletud ained, mis on 
klassifitseeritud 1. kategooria 
mutageenideks või 2. kategooria 
mutageenideks ning märgistatud 
riskilausega R46: “Võib põhjustada 
pärilikke kahjustusi” ning mis on 
loetletud järgmiselt:

3. liites loetletud 1. kategooria 
mutageen.

4. liites loetletud 2. kategooria 
mutageen.

– direktiivis 1999/45/EÜ toodud vastav 
kontsentratsioon.

Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe 
klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, 
peab selliste ainete ja valmististe pakendil olema 
järgmine loetav ja kustutamatu märge:
“Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

30. Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas 
loetletud ained, mis on 
klassifitseeritud 1. kategooria 
reproduktiivtoksilisteks või 2. 
kategooria reproduktiivtoksilisteks 
aineteks ning märgistatud 
riskilausega R60: “Võib kahjustada 
sigivust” ja/või R61: “Võib 
kahjustada loodet” ning mis on 
loetletud järgmiselt:
5. liites loetletud 1. kategooria 
reproduktiivtoksiline aine.
6. liites loetletud 2. kategooria 
reproduktiivtoksiline aine.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1:

a) Direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 
2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja 
veterinaartoodete suhtes;

b) nõukogu direktiivis 76/768/EMÜ 
määratletud kosmeetikatoodete suhtes;

c) – direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud 
mootorikütuste suhtes;

– mineraalõlitoodete suhtes, mis on 
ette nähtud kasutamiseks kütusena 
liikuvates või statsionaarsetes 
põlemisseadmetes,

– suletud süsteemides (nt 
vedelgaasiballoonid) müüdavate 
kütuste suhtes;

d) direktiiviga 1999/45/EÜ hõlmatud 
maalimisvärvide suhtes (artists' paints).
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31. a) kreosoot; pesuõli
CAS nr 8001-58-9

EINECS nr 232-287-5

b) kreosootõli; pesuõli
CAS nr 61789-28-4

EINECS nr 263-047-8

c) destillaadid (söetõrv), 
naftaleenõlid; naftaleenõli

CAS nr 84650-04-4
EINECS nr 283-484-8

1. Ei tohi kasutada ainetena ja valmististe 
koostises puidu töötlemisel. Lisaks sellele ei tohi 
selliselt töödeldud puitu turustada.
2. Erandina:

a) seoses ainete ja valmististega: neid 
võidakse kasutada puidu töötlemiseks 
tööstuspaigaldistes või neid võivad 
kasutada erialaspetsialistid, kes on 
hõlmatud ühenduse õigusaktidega 
töötajate kaitse kohta kohapeal 
töötlemise puhul, kui need ained või 
valmistised sisaldavad:

i) benso(a)püreeni, mille sisaldus on 
väiksem kui 0,005 massiprotsenti ja

ii) vees ekstraheeruvaid fenoole, mille 
sisaldus on väiksem kui 3 
massiprotsenti.

Selliseid aineid ja valmistisi, mis on ette 
nähtud puidu töötlemiseks 
tööstuspaigaldistes või erialaspetsialistide 
poolt:

d) kreosootõli, atsenafteeni 
fraktsioon; pesuõli
CAS nr 90640-84-9

EINECS nr 292-605-3

e) destillaadid (söetõrv), ülemine;
raske antratseenõli

CAS nr 65996-91-0
EINECS nr 266-026-1

– võidakse turustada üksnes 
pakendis, mille maht on vähemalt 
20 liitrit,

– ei tohi müüa elanikkonnale.
Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja 
valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
muude ühenduse sätete kohaldamist, 
peab selliste ainete ja valmististe 
pakendil olema loetavalt ja kustutamatult 
järgmine märge:
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f) antratseenõli
CAS nr 90640-80-5

EINECS nr 292-602-7

g) tõrvahapped, toorsüsi,
toorfenoolid

CAS nr 65996-85-2
EINECS nr 266-019-3

h) puidukreosoot

CAS nr 8021-39-4
EINECS nr 232-419-1

“Üksnes tööstuslikuks või kutsealaseks 
kasutamiseks”.

b) seoses vastavalt alapunktile a 
tööstuslikult või erialaselt töödeldud 
puiduga, mida turustatakse esmakordselt 
või töödeldakse kohapeal uuesti: seda 
lubatakse üksnes kutsealaseks ja 
tööstuslikuks kasutamiseks, nt 
raudteedel, elektriülekande- ja 
telekommunikatsiooniliinide puhul, 
tarade puhul, põllumajanduses (nt 
postides puude toetamiseks) ning 
sadamates ja veeteedel.

c) Punktis 1 sätestatud turustamise keeldu ei 
kohaldata puidu suhtes, mida on 
töödeldud kande 31 punktides a–i 
loetletud ainetega enne 31. detsembrit 
2002 ning mida turustatakse kasutatud 
kujul taaskasutamise eesmärgil.

i) madalatemperatuuriline 
tõrvaõli, leeliseline;
ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), 
madalatemperatuurse 
kivisöetõrva leelis
CAS nr 122384-78-5

EINECS nr 310-191-5

3. Punkti 2 alapunktides b ja c osutatud töödeldud 
puitu ei tohi siiski kasutada:
– mis tahes otstarbega hoonete 

siseviimistlusel,
– mänguasjades,

– mänguväljakutel,
– parkides, aedades ning puhke- ja muudes 

vabaõhurajatistes, kus on olemas oht, et 
puit puutub sageli kokku inimese nahaga,
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– aiamööbli, nt piknikulaudade 
valmistamiseks,

– valmistamaks, kasutamaks ja töötlemaks:
– kasvatamiseks ette nähtud anumaid,

– pakendeid, mis võivad kokku 
puutuda inimestele ja/või 
loomadele tarvitamiseks ette 
nähtud tooraine, vahesaaduste või 
valmistoodetega,

– muid materjale, mis võivad eespool 
nimetatud tooteid saastada.

32. Kloroform

CAS nr 67-66-3
EINECS nr 200-663-8

33. Süsiniktetrakloriid
CAS nr 56-23-5

EINECS nr 200-262-8
34. 1,1,2-trikloroetaan

1. Ei tohi kasutada ainetes ja valmististes, mida 
turustatakse müügiks elanikkonnale, ja/või 
difusioonirakendustes, nagu näiteks pindade ja 
riide puhastamine, kui loetletud ainete sisaldus on 
0,1 massiprotsenti või üle selle.

2. Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe 
klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, 
peab selliste ainete ja valmististe, mis sisaldavad 
neid kontsentratsioonis 0,1 massiprotsenti või üle 
selle, pakendil olema järgmine loetav ja 
kustutamatu märge:

CAS nr 79-00-5

EINECS nr 201-166-9

“Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:
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35. 1,1,2,2-tetrakloroetaan
CAS nr 79-34-5

EINECS nr 201-197-8
36. 1,1,1,2-tetrakloroetaan

CAS nr 630-20-6
37. pentakloroetaan

CAS nr 76-01-7
EINECS nr 200-925-1

38. 1,1-dikloroetüleen
CAS nr 75-35-4

EINECS nr 200-864-0
39. 1,1,1-trikloroetaan, metüülkloroform

CAS nr 71-55-6
EINECS nr 200-756-3

a) direktiivides 2001/82/EÜ ning 
2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja 
veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud 
kosmeetikatoodete suhtes.

40. Ained, mis vastavad direktiivis 
67/548/EMÜ sisalduvatele tuleohtlikkuse 
kriteeriumitele ning mis klassifitseeritakse 
tuleohtlike, väga tuleohtlike või äärmiselt 
tuleohtlikena, olenemata sellest, kas nad 
sisalduvad nimetatud direktiivi I lisas või 
mitte.

1. Ei tohi kasutada iseseisva ainena ega 
valmististe kujul aerosoolpakendites, mis viiakse 
elanikkonna jaoks turule näiteks järgmisena 
nimetatud meelelahutuslikul või dekoratiivsel 
eesmärgil:

– põhiliselt kaunistamiseks ette nähtud 
tooted metalse sära andmiseks,
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– kunstlumi ja -härmatis,
– pilapadjad,

– serpentiinaerosoolid,
– ekskrementide imitatsioonid,

– pidupasunad,
– dekoratiivhelbed ja -vahud,

– kunstlikud ämblikuvõrgud,
– haisupommid,

– muud sarnased tooted

2. Ilma, et see piiraks ohtlike ainete 
klassifitseerimist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse muude sätete kohaldamist, peavad 
eespool osutatud aerosoolide pakendil olema 
loetavalt ja kustutamatult järgmised sõnad:
“Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

3. Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 nõukogu 
20. mai 1975. aasta direktiivi 75/324/EMÜ
aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta4 artiklis 9a osutatud 
aerosoolide suhtes.

4. Punktides 1 ja 2 osutatud tooteid ei turustata, 
kui nad ei vasta kindlaksmääratud nõuetele.

41. Heksakloroetaan
CAS nr 67-72-1

EINECS nr 200-6664

Ei tohi kasutada mitteraudmetallide tootmisel ega 
töötlemisel.
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42. Klooritud alkaanid, C10–C13, 
(lühikese ahelaga klooritud 
parafiinid) (SCCP)
EINECS nr 287-476-5

Ei tohi ainetena või muude ainete või valmististe 
koostisosadena turule viia, kui klooritud alkaanide 
kontsentratsioon on üle 1%:
– metallitöötlemises,

– naha pehmitamiseks rasvaga.

43. Asovärvid 1. Asovärve, mis ühe või enama asorühma 
lõhustumisel võivad ühe või rohkem 8. liites 
loetletud aromaatsetest amiinidest vabastada 
avastatavas kontsentratsioonis, s.t üle 30 ppm 
lõpptoodetes või nende värvitud osades vastavalt 
artikli 132 lõikes 3 kehtestatud katsemeetodile, ei 
tohi kasutada tekstiil- ja nahktoodetes, mis võivad 
sattuda otsesesse ja pikaajalisse kokkupuutesse 
inimese naha või suuõõnega, nagu näiteks:

– rõivad, voodipesu, käterätid, tupeed või 
šinjoonid, parukad, kübarad, salvrätid ja 
muud hügieenitarbed, magamiskotid,

– jalatsid, kindad, kellarihmad, käekotid, 
rahakotid ja -taskud, portfellid, 
istmekatted, kaelas kantavad rahakotid,

– tekstiilist või nahast mänguasjad ning 
mänguasjad, millel on tekstiil- või 
nahkrõivad,

– lõpptarbijale kasutamiseks ettenähtud 
lõng ja kangas.

2. Lisaks ei tohi punktis 1 osutatud tekstiil- ja 
nahktooteid turule viia, kui need ei vasta 
nimetatud punktis sätestatud nõuetele.
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3. Asovärve, mis sisalduvad 9. liites toodud 
asovärvide loetelus, ei tohi turule viia ega 
kasutada tekstiil- või nahktoodete värvimisel 
ainena või valmistise koostisosana suuremas 
kontsentratsioonis kui 0,1 massiprotsenti.
4. Komisjon vaatab asovärve käsitlevad sätted läbi 
uute teaduslike teadmiste valguses.

44. Difenüüleetri pentabromoderivaat 
C12H5Br5O

1. Ainet ei tohi turustada või kasutada iseseisva 
ainena ega teiste valmististe koostisosana, kui 
selle sisaldus on üle 0,1 massiprotsendi.

2. Tooteid ei tohi turustada, kui tooted või nende 
põlemist aeglustavad osad sisaldavad kõnealust 
ainet üle 0,1 massiprotsendi.

45. Difenüüleetri oktabromoderivaat 
C12H2Br8O

1. Ainet ei tohi turustada või kasutada iseseisva 
ainena ega teiste ainete või valmististe 
koostisosana, kui selle sisaldus on üle 
0,1 massiprotsendi.

2. Tooteid ei tohi turustada, kui tooted või nende 
põlemist aeglustavad osad sisaldavad kõnealust 
ainet üle 0,1 massiprotsendi.
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Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

46. a) Nonüülfenool C6H4(OH)C9H19

b) Nonüülfenooletoksülaat 

(C2H4O) nC15H24O

Ainet ei tohi turustada või kasutada iseseisva 
ainena ega teiste valmististe koostisosana, kui 
selle sisaldus on 0,1 massiprotsenti või üle selle, 
järgmisel otstarbel:
1) tööstushoonete ja ametiasutuste puhastus, 

v.a:
– kontrollitavad suletud 

kuivpuhastussüsteemid, mille puhul 
vedelad puhastustooted ringlusse 
võetakse või põletatakse,

– eritöötlusega puhastussüsteemid, mille 
puhul vedelad puhastustooted ringlusse 
võetakse või põletatakse;

2) olmepuhastus;
3) tekstiili ja naha töötlemine, v.a:

– töötlemine, mille puhul jäätmeid 
heitvette ei heideta,

– eritöötlusega süsteemid, mille puhul 
kasutatavat vett eelnevalt töödeldakse, 
et enne reovee biopuhastust
orgaaniline osa täielikult eemaldada 
(lambanahkade rasvaärastus);

4) rasvaemulgaator lüpsiseadmetes;
5) metallitöötlemine, v.a:

– kasutamine kontrollitavates suletud 
süsteemides, mille puhul vedelad 
puhastustooted ringlusse võetakse või 
põletatakse;

6) tselluloosi ja paberi valmistamine;
7) kosmeetikatooted;
8) muud isikliku hügieeni tooted, v.a:

– spermitsiidid;
9) pestitsiidide ja biotsiidide abiained.
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Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused

47. Tsement 1. Tsementi ja tsementi sisaldavaid valmistisi ei 
või kasutada ega turule viia, kui need 
hüdraadituna sisaldavad tsemendi kuivaine 
kogumassist üle 0,0002 massiprotsendi lahustuvat 
kroomi (VI).
2. Kui kasutatakse redutseerijaid, siis ilma et see 
piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse 
muude sätete kohaldamist, tuleb tsemendi või 
tsementi sisaldavate valmististe pakenditele 
loetavalt ja kustumatult märkida teave 
pakendamiskuupäeva, ladustamistingimuste ja 
ladustusperioodi kohta, mis on vajalik redutseerija 
aktiivsuse säilitamiseks ja lahustuva kroomi (VI) 
sisalduse hoidmiseks allpool punktis 1 osutatud 
piirmäära.
3. Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 
turuletoomise ja kasutamise suhtes seoses 
kontrollitavate ja täielikult automatiseeritud 
protsessidega, mille korral tsementi ja tsementi 
sisaldavaid segusid käideldakse üksnes 
masinatega ning nende kokkupuutumine nahaga 
ei ole võimalik.

________________

1 EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).

2 Krüsotiilil on kaks CAS numbrit, kooskõlastatud Euroopa Kemikaalide Bürooga.
3 Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri 

ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987). Määrust on viimati muudetud 
määrusega (EÜ) nr 426/2006 (ELT L 79, 16.3.2006, lk 1).

4 EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40. Direktiivi on viimati muudetud määrusega )EÜ) nr 807/2003 
(ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).
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1.–6. liide

EESSÕNA

Veerupealdiste selgitused

Ained:

Ainete kohta on kasutatud samu nimetusi kui direktiivi 67/548/EMÜ I lisas. Võimaluse korral on 

ohtlike ainete kohta antud nende nimetused EINECSi (European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances e Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu) või ELINCSi 

(European List of Notified Chemical Substances e Euroopa teavitatud uute keemiliste ainete loetelu) 

järgi. Need on tabelis märgitud EÜ numbritena. Muud kanded, mida ei ole EINECSis ega 

ELINCSis loetletud, on tähistatud rahvusvaheliselt tunnustatud keemiliste nimetustega (nt ISO, 

IUPAC). Mõnel juhul on lisatud ka üldkasutatav nimetus.

Indeksinumber:

Indeksinumber on ainele direktiivi 67/548/EMÜ I lisas antud tunnuskood. Ained on liites loetletud 

vastavalt sellele indeksinumbrile.

EINECS number:

Iga EINECSs toodud aine jaoks on olemas tunnuskood. Kood algab numbritega 200-001-8.

ELINCS number:

Iga direktiivi 67/548/EMÜ alusel teavitatud uue aine jaoks on olemas tunnuskood, mis on avaldatud 

ELINCSs. Kood algab numbritega 400-010-9.
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CAS number:

Chemical Abstracts Service’i (CAS) numbrid on ainetele antud selleks, et hõlbustada nende ainete 

identifitseerimist.

Märkused:

Märkuste täieliku teksti võib leida direktiivi 67/548/EMÜ I lisa eessõnas.

Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb arvestada järgmisi märkusi:

Märkus C:

Mõningaid orgaanilisi aineid võib turustada kas spetsiifiliste isomeeride kujul või mitme isomeeri 

seguna.

Märkus D:

Teatavaid aineid, mis võivad kergesti iseeneslikult polümeriseeruda või laguneda, turustatakse 

tavaliselt stabiliseeritud kujul. Sellisel kujul on need loetletud direktiivi 67/548/EMÜ I lisas.

Siiski turustatakse neid aineid mõnikord ka stabiliseerimata kujul. Sellisel juhul peab tootja või mis 

tahes muu isik, kes seda ainet turustab, märkima etiketile aine nimetuse järele sõna 

“stabiliseerimata”.
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Märkus E:

Inimeste tervisele spetsiifilise mõjuga ained (vt direktiivi 67/548/EMÜ VI lisa 4. peatükki), mis on 

klassifitseeritud 1. või 2. kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks ja/või 

reproduktiivtoksilisteks, varustatakse märkusega E, kui need on samuti klassifitseeritud kui väga 

toksilised (T+), toksilised (T) või kahjulikud (Xn). Nende ainete puhul eelneb riskilausetele 

R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (kahjulik), R48 ja R65 ning kõikidele 

nende riskilausete kombinatsioonidele sõna “samuti”.

Märkus J:

Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab alla 0,1 

massiprotsendi benseeni (EINECSi nr 200-753-7).

Märkus K:

Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab alla 0,1 

massiprotsendi 1,3-butadieeni (EINECSi nr 203-450-8).

Märkus L:

Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab alla 3% DMSO 

ekstrakti, mõõdetuna IP 346-meetodiga.

Märkus M:

Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui saab tõendada, et see aine sisaldab alla 

0,005 massiprotsendi benso(a)püreeni (EINECSi nr 200-028-5).
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Märkus N:

Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui on teada aine rafineerimise kõik etapid ja kui on 

võimalik tõendada, et lähteaine ei ole kantserogeen.

Märkus P:

Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab alla 

0,1 massiprotsendi benseeni (EINECSi nr 200-753-7).

Märkus R:

Kiude ei pea klassifitseerima kantserogeenseteks, kui nende kiudude pikkusega kaalutud diameetri 

geomeetrilise keskmise ja kahekordse standardhälbe vahe on üle 6 μm.

Märkus S:

Direktiivi 67/548/EMÜ artikli 23 kohaselt ei ole selle aine jaoks märgistust vaja (vt VI lisa 

8. punkt).
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1. liide

Punkt 28 – Kantserogeensed ained: 1. kategooria

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Kroom(VI)trioksiid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Tsinkkromaadid, sealhulgas 
tsinkkaaliumkromaat

024-007-00-3

Nikkelmonooksiid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nikkeldioksiid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinikkeltrioksiid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nikkelsulfiid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Nikkelsubsulfiid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarseentrioksiid; arseentrioksiid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arseenpentoksiid; arseenoksiid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arseenhape ja selle soolad 033-005-00-1

Pliivesinikarsenaat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butaan [sisaldab ≥ 0,1% butadieeni 
(203-450-8)] [1]

Isobutaan [sisaldab ≥ 0,1% 
butadieeni (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieen 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benseen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Vinüülkloriid; kloroetüleen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(klorometüül)eeter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Klorometüül-metüüleeter;
klorodimetüüleeter

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftüülamiin; beeta-naftüülamiin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Bensidiin 4,4′-diaminobifenüül; 
bifenüül-4,4′-üleendiamiin

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Bensidiini soolad 612-070-00-5

2-naftüülamiini soolad 612-071-00-0 209-030-
0[1]

210-313-
6[2]

553-00-4[1]
612-52-2[2]

Bifenüül-4-üülamiin; ksenüülamiin;
4-aminobifenüül

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Bifenüül-4-üülamiini soolad;
ksenüülamiini soolad; 4-
aminobifenüüli soolad

612-073-00-1

Tõrv, kivisüsi; kivisöetõrv
(Kivisöe utmise kõrvalsaadus.
Peaaegu musta värvi pooltahke aine.
Aromaatsete süsivesinike, 
fenooliühendite, lämmastikaluste ja 
tiofeeni keeruline segu.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Tõrv, kivisüsi, kõrgtemperatuuriline;
kivisöetõrv
(Kondensatioonisaadus, mis 
saadakse kivisöe kõrgtemperatuursel 
(üle 700°C) utmisel eralduva gaasi 
jahutamisel kuni 
välistemperatuurini. Veest tihedam 
musta värvi viskoosne vedelik.
Koosneb põhiliselt kondenseerunud 
tuumaga aromaatsete süsivesinike 
keerulisest segust. Võib sisaldada 
väikestes kogustes fenooliühendeid 
ja aromaatseid lämmastikaluseid.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Tõrv, kivisüsi, 
madalatemperatuuriline; kivisöeõli

(Kondensatsioonisaadus, mis 
saadakse kivisöe 
madaltemperatuurilisel (alla 700°C) 
utmisel tekkiva gaasi jahutamisel 
umbes välistemperatuurini. Veest 
tihedam musta värvi viskoosne 
vedelik. Koosneb põhiliselt 
kondenseerunud tuumaga 
aromaatsetest süsivesinikest, 
fenooliühenditest, aromaatsetest 
lämmastikalustest ja nende 
alküülderivaatidest.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Tõrv, pruunsüsi;
(Pruunsöetõrvast destilleeritud õli.
Koosneb põhiliselt alifaatsetest, 
nafteensetest ja ühe- kuni 
kolmetsüklilistest aromaatsetest 
süsivesinikest, nende 
alküülderivaatidest, 
heteroaromaatsetest ühenditest ning 
ühe- ja kahetsüklilistest fenoolidest, 
mille keemispiirid on ligikaudu 
150°C ja 360°C vahel.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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