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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

232-281-2 Maissiöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini-, öljy-, 

palmitiini- ja steariinihappojen glyserideistä. (Zea 

mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Risiiniöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa risiiniöljyhapon 

glyserideistä. (Ricinus communis, Euphorbiaceae)

8001-79-4

232-299-0 Rapsiöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa eruka-, linoleiini- ja 

öljyhappojen glyserideistä. (Brassica napus, 

Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lesitiinit

Monimutkainen yhdistelmä rasvahappojen 

diglyseridejä, jotka ovat liittyneet fosforihapon

koliiniesteriin.

8002-43-5

232-436-4 Siirapit, hydrolysoitu tärkkelys

Monimutkainen yhdistelmä, joka saadaan 

hydrolysoimalla maissitärkkelystä hapoilla tai 

entsyymeillä. Koostuu pääasiassa d-glukoosista, 

maltoosista ja maltodekstriineistä.

8029-43-4
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

232-442-7 Tali, vedytetty 8030-12-4

232-675-4 Dekstriini 9004-53-9

232-679-6 Tärkkelys

Polymeerinen hiilihydraattiaines, jota valmistetaan 

tavallisesti viljakasvien kuten maissin, vehnän ja 

durran jyvistä sekä esimerkiksi perunan 

mukuloista ja tapiokan juurimukuloista. Siihen 

kuuluu myös tärkkelys, josta on tehty liivatetta 

kuumentamalla veden läsnä ollessa.

9005-25-8

232-940-4 Maltodekstriini 9050-36-6

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

238-976-7 Natrium-D-glukonaatti C6H12O7 xNa 14906-97-9

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

262-988-1 Rasvahapot, kookos, metyyliesterit 61788-59-8

262-989-7 Rasvahapot, tali, metyyliesterit 61788-61-2

263-060-9 Rasvahapot, risiiniöljy 61789-44-4

263-129-3 Rasvahapot, tali 61790-37-2

265-995-8 Selluloosamassa 65996-61-4
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

266-925-9 Rasvahapot, C12-18

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C12-C18-

alkyylikarboksyylihappo ja SDA-numero: 16-005-

00.

67701-01-3

266-928-5 Rasvahapot, C16-18

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C16-C18-

alkyylikarboksyylihappo ja SDA-numero: 19-005-

00.

67701-03-5

266-929-0 Rasvahapot, C8-18- ja C18-tyydyttämättömät

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C8-C18- ja 

C18- tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo ja 

SDA-numero: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Rasvahapot, C14-18- ja C16-18- tyydyttämättömät

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C14-C18 and 

C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid and 

SDA Reporting Number: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Rasvahapot, C16-C18- ja C18-tyydyttämättömät

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C16-C18- ja 

C18- tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo ja 

SDA-numero: 11-005-00

67701-08-0
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

266-948-4 Glyseridit, C16-18- ja C18-tyydyttämättömät

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C16-C18- ja 

C18 -tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo ja 

SDA-numero: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Rasvahapot, C14-18- and C14-18-tyydyttämättömät., 

metyyliesterit

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C14-C18- ja 

C16-C18-tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo, 

metyyliesteri ja SDA-numero: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Rasvahapot, C6-12

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C6-C12-

alkyylikarboksyylihappo ja 

SDA-numero: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Rasvahapot, C14-22- ja C16-22-tyydyttämättömät

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C14-C22- ja 

C16-C22-tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo ja 

SDA-numero: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Siirapit, maissi, dehydroitu 68131-37-3

269-657-0 Rasvahapot, soija 68308-53-2

269-658-6 Glyseridit, tali, mono-, di- ja tri-, vedytetyt 68308-54-3
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

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

270-304-8 Rasvahapot, pellavansiemenöljy 68424-45-3

270-312-1 Glyseridit, C16-18- ja C18-tyydyttämättömät, mono-

ja di-

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C16-18- ja C18-

tyydyttämätön alkyyli- ja C16-C18- ja C18-

tyydyttämätön dialkyyliglyseridi ja SDA-numero: 

11-002-00. 

68424-61-3

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

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

292-776-4 Rasvahapot, C12-18- ja C18-tyydyttämättömät 90990-15-1

296-916-5 Rasvahapot, rapsiöljy, erukahappopitoisuus 

alhainen
93165-31-2
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LIITE V

VAPAUTUKSET 2 ARTIKLAN 7 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISESTA 

REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

1. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisen aineen tai esineen

altistuessa ympäristötekijöille kuten ilmalle, kosteudelle, mikrobeille tai auringonvalolle.

2. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisen aineen, 

valmisteen tai esineen varastoinnin yhteydessä.

3. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisten aineiden, 

valmisteiden tai esineiden loppukäytön yhteydessä, ja joita ei itsessään valmisteta, tuoda 

maahan tai saateta markkinoille.

4. Aineet, joita ei sellaisinaan valmisteta, tuoda maahan tai saateta markkinoille ja jotka 

muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu, kun:

a) stabilointiaine, väriaine, aromiaine, hapetuksenestoaine, täyteaine, liuotin, 

kantaja-aine, pinta-aktiivinen aine, pehmitin, syöpymisen estoaine, vaahdonestoaine, 

dispergoiva aine, saostuksen estoaine, kuivausaine, sidosaine, emulgointiaine, 

emulsion hajotusaine, vedenpoistoaine, paakkuuntumisaine, adheesionediste, 

juoksevuuden modifioija, pH:ta neutralisoiva aine, sekvestrointiaine, 

hyytymisenediste, hiutaloittamisaine, palonestoaine, voiteluaine, kelaatinmuodostaja 

tai laadunvalvontareagenssi toimii tarkoitetulla tavalla, tai

b) aine, jonka ainoa tarkoitus on antaa erityinen fysikaalis-kemiallinen ominaisuus, 

toimii tarkoitetulla tavalla.
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5. Sivutuotteet, ellei niitä itsessään tuoda maahan tai saateta markkinoille.

6. Aineen hydraatit tai hydratoidut ionit, jotka muodostuvat aineen assosioituessa 

vesimolekyyleihin, edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja on rekisteröinyt aineen 

käyttäen tätä vapauttamisperustetta.

7. Seuraavat luonnossa esiintyvät aineet, jos niitä ei ole muunnettu kemiallisesti:

mineraalit, malmit, malmirikasteet, sementtiklinkkeri, maakaasu, nestekaasu, 

maakaasukondensaatti, prosessikaasut ja niiden ainesosat, raakaöljy, kivihiili, koksi;

8. Luonnossa esiintyvät aineet, joita ei ole lueteltu 7 kohdassa, jos niitä ei ole muunnettu 

kemiallisesti, paitsi jos ne täyttävät direktiivin 67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi 

luokittelua koskevat perusteet;

9. Perusalkuaineet, joiden vaarat ja riskit tunnetaan jo hyvin:

vety, happi, jalokaasut (argon, helium, neon, ksenon), typpi.
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LIITE VI

ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIITTEIDEN VI–XI VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISTÄ

KOSKEVAT OHJEET

Liitteissä VI–XI täsmennetään, mitä tietoja on toimitettava rekisteröintiä ja arviointia varten 

10, 12, 13, 39, 40 ja 45 artiklan mukaisesti. Alhaisinta tonnitasoa koskevat vakiovaatimukset 

annetaan liitteessä VII, ja aina kun saavutetaan uusi tonnitaso, on lisättävä vastaavan liitteen 

vaatimukset. Tietoja koskevat tarkat vaatimukset ovat erilaiset kullekin rekisteröinnille. Ne 

riippuvat tonnitasosta, käytöstä ja altistumisesta. Liitteitä on siis tarkasteltava kokonaisuutena 

yhdessä rekisteröintiä, arviointia ja huolehtimisvelvollisuutta koskevien vaatimusten kanssa.

VAIHE 1 – OLEMASSA OLEVAT TIEDOT KERÄTÄÄN JA SAATETAAN 

YHTEISKÄYTTÖÖN

Rekisteröijän olisi kerättävä kaikki olemassa ja saatavilla olevat testitiedot rekisteröitävästä aineesta 

ja tähän liittyy ainetta koskevien asiaankuuluvien tietojen hankkiminen kirjallisuudesta. Aina kun se 

on käytännössä mahdollista, rekisteröintihakemukset pitäisi jättää yhteisesti 11 tai 19 artiklan 

mukaisesti. Sen ansiosta olisi mahdollista antaa muidenkin käyttää testitietoja, jolloin voidaan 

välttää tarpeetonta testausta ja alentaa kustannuksia. Rekisteröijän olisi myös koottava kaikki muu 

saatavissa oleva ja asiaankuuluva ainetta koskeva tieto riippumatta siitä, vaaditaanko tiettyä 

mitattavaa ominaisuutta koskevaa testausta tietyn tonnimäärän osalta. Näihin tulisi sisältyä 

vaihtoehtoisista lähteistä saadut tiedot (mm. kvantitatiiviset rakenne-aktiivisuussuhteet (QSAR), 

muista aineista interpoloidut, in vivo- ja in vitro -kokeissa saadut tai epidemiologiset tiedot), jotka 

voivat auttaa aineeseen liittyvien vaarallisten ominaisuuksien olemassaolon tai puuttumisen 

tunnistamisessa ja jotka voivat tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden tulokset. 
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Lisäksi on koottava altistumista, käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä koskevat tiedot 10 artiklan ja 

tämän liitteen mukaisesti. Kun rekisteröijä tarkastelee kaikkia näitä tietoja yhdessä, hän voi päättää, 

ovatko lisätiedot tarpeen.

VAIHE 2 – TARKASTELLAAN TIETOJEN TARVETTA

Rekisteröijän olisi selvitettävä, mitä tietoja rekisteröintiä varten tarvitaan. Ensin on selvitettävä, 

mitä liitettä (liitteitä) on käytettävä, tonnimäärän mukaan. Liitteissä määrätään tietoja koskevista 

vakiovaatimuksista, mutta niitä on tarkasteltava yhdessä liitteen XI kanssa, jossa annetaan 

mahdollisuus muuttaa vakiolähestymistapaa silloin kuin se on perusteltua. Tässä vaiheessa on 

tarkasteltava erityisesti altistumista, käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä koskevia tietoja, jotta 

ainetta koskevien tietojen tarve voidaan määrittää.

VAIHE 3 – TUNNISTETAAN TIEDOISSA OLEVAT PUUTTEET

Rekisteröijän on sitten verrattava ainetta koskevien tietojen tarvetta jo saatavilla oleviin tietoihin ja 

tunnistettava tiedoissa esiintyvät puutteet. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa, että käytettävissä 

olevat tiedot ovat relevantteja ja ovat laadultaan riittävät vaatimusten täyttämiseen.

VAIHE 4 – TUOTETAAN UUSIA TIETOJA / EHDOTETAAN TESTAUSSTRATEGIA

Joissakin tapauksissa ei tarvitse tuottaa uusia tietoja. Jos kuitenkin tiedoissa on puute, joka on 

korjattava, on hankittava uutta tietoa (liitteet VII ja VIII) tai ehdotettava testausstrategia 

(liitteet IX ja X) tonnimäärästä riippuen. Uusia selkärankaisilla tehtäviä testejä saa tehdä tai 

ehdottaa vain viimeisenä keinona, kun kaikki muut tiedonlähteet on käytetty.

Joissakin tapauksissa liitteissä VII–XI määrättyjen sääntöjen mukaan tietyt testit on tehtävä 

aiemmin kuin vakiovaatimuksissa mainitut testit tai ne on tehtävä vakiovaatimustestien lisäksi.
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HUOMAUTUKSIA

Huomautus 1: Jos tietojen antaminen ei ole mahdollista teknisistä syistä tai se ei näytä tarpeelliselta 

tieteellisistä syistä, on syyt tähän ilmoitettava selvästi asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Huomautus 2: Rekisteröijä voi halutessaan ilmoittaa, että tietyt rekisteröintiasiakirjoissa toimitetut 

tiedot ovat kaupallisesti arkaluonteisia ja niiden antaminen saattaisi aiheuttaa hänelle kaupallista 

haittaa. Hänen on siinä tapauksessa luetteloitava kyseiset seikat ja esitettävä perustelut.

ASETUKSEN 10 ARTIKLAN A ALAKOHDAN i–v ALAKOHDASSA TARKOITETUT 

TIEDOT

1. REKISTERÖIJÄÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

1.1. Rekisteröijä

1.1.1. Nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite

1.1.2. Yhteyshenkilö

1.1.3. Rekisteröijän tuotantotilojen ja omaan käyttöön tarkoitettujen tilojen sijainti

1.2. Tietojen toimittaminen yhteisesti

Asetuksen 11 ja 19 artiklassa säädetään, että yksi valmistaja tai maahantuoja voi muiden 

valmistajien tai maahantuojien puolesta jättää osia rekisteröintihakemuksesta.
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Kyseisen valmistajan tai maahantuojan on tällöin ilmoitettava muut valmistajat tai 

maahantuojat ja mainittava näiden:

– nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite

– mitkä rekisteröinnin osat koskevat muita valmistajia tai maahantuojia.

Tällöin on annettava tässä liitteessä tai liitteissä VII–X mainitut numerot tapauksen 

mukaan.

Muiden valmistajien tai maahantuojien on ilmoitettava valmistaja tai maahantuoja, joka 

hänen puolestaan jättää rekisteröintihakemuksen, ja mainittava tämän:

– nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite

– ne rekisteröintihakemuksen osat, jotka kyseinen valmistaja tai maahantuoja (kyseiset 

valmistajat tai maahantuojat) jättää (jättävät).

Tällöin on annettava tässä liitteessä tai liitteissä VII–X mainitut numerot tapauksen 

mukaan.

2. AINEEN TUNNISTETIEDOT

Kustakin aineesta on tässä jaksossa annettava riittävät tiedot, joiden perusteella aine 

voidaan tunnistaa. Jos tietojen antaminen joistakin jäljempänä mainituista asioista ei ole 

mahdollista teknisistä syistä tai se ei näytä tarpeelliselta tieteellisistä syistä, on syyt tähän 

ilmoitettava selvästi.

2.1. Kunkin aineen nimi tai muu tunnistetieto
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2.1.1. IUPAC-nimikkeistössä oleva nimi (nimet) tai muu kansainvälinen kemiallinen nimi 

(nimet)

2.1.2. Muut nimet (yleisnimi, kauppanimi, lyhenne)

2.1.3. EINECS- tai ELINCS-numero (jos saatavilla ja tarpeen)

2.1.4. CAS-nimi ja -numero (jos saatavilla)

2.1.5. Muu tunnistekoodi (jos saatavilla)

2.2. Kunkin aineen molekyyli- ja rakennekaavaa koskevat tiedot

2.2.1. Molekyyli- ja rakennekaava (myös SMILES-kaava, jos saatavilla)

2.2.2 Optista aktiivisuutta koskevat tiedot ja tyypillinen (stereo)isomeerien suhde (jos saatavilla 

ja tarpeen)

2.2.3. Molekyylipaino tai molekyylipainon vaihteluväli

2.3. Kunkin aineen koostumus

2.3.1. Puhtausaste (%)

2.3.2. Epäpuhtauksien, myös isomeerien ja sivutuotteiden laatu

2.3.3. Pääasiallisten (merkittävien) epäpuhtauksien prosenttiosuus

2.3.4. Mahdollisten lisäaineiden (esim. stabilisaattorit tai inhibiittorit) laatu ja määrä (… ppm, 

… %)
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2.3.5. Spektritiedot (ultravioletti, infrapuna, ydinmagneettinen resonanssi tai massaspektri)

2.3.6. Korkeapainenestekromatogrammi, kaasukromatogrammi

2.3.7. Aineen tunnistamisessa sekä tarvittaessa epäpuhtauksien ja lisäaineiden tunnistamisessa 

käytettyjen analyysimenetelmien kuvaus tai asianmukaiset kirjallisuusviitteet. Näiden 

tietojen on oltava riittäviä, jotta menetelmiä voidaan käyttää myös muissa laboratorioissa.

3. AINEEN (AINEIDEN) VALMISTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

3.1. Valmistus- ja/tai maahantuontimäärät tonneina valmistajaa tai maahantuojaa kohti 

vuodessa:

Rekisteröintivuonna (arvioitu määrä)

3.2. Kun kyseessä on valmistaja: lyhyt kuvaus valmistuksessa käytetystä teknologisesta 

prosessista

Prosessin tarkkoja yksityiskohtia, erityisesti kaupallisesti luottamuksellisia, ei tarvitse 

esittää.

3.3. Tonnimäärä, joka käytetään itse

3.4. Onko kyseessä aine, valmiste vai esine, ja/tai fysikaalinen olotila, jossa aine saatetaan 

jatkokäyttäjien saataville. Jatkokäyttäjien saataville asetettavien valmisteiden sisältämän 

aineen pitoisuus tai pitoisuusalue ja jatkokäyttäjien saataville asetettavien esineiden

sisältämä aineen määrä.
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3.5. Tunnistetun käyttötavan (tunnistettujen käyttötapojen) lyhyt yleinen kuvaus

3.6. Valmistuksesta ja tunnistetusta käytöstä aiheutuvan jätteen määriä ja koostumusta koskevat 

tiedot

3.7. Käyttötavat, joita ei suositella (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 16)

Mahdolliset käyttötavat, joita rekisteröijä ei suosittele (ts. suositukset, joista ei määrätä 

säännöksissä), on ilmoitettava. Syy on myös ilmoitettava. Luettelon ei tarvitse olla 

täydellinen.

4. LUOKITUS JA MERKINNÄT

4.1. Direktiivin 67/548/ETY 4 ja 6 artiklan soveltamiseen perustuva aine(id)en vaaraluokitus

Jokaisessa kirjauksessa on lisäksi annettava syyt siihen, miksi jotakin mitattavaa 

ominaisuutta varten ei ole ilmoitettu luokitusta (esim. tietojen puute, epäluotettavat tiedot, 

tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät tiedot).

4.2. Edellisen perusteella määrätty direktiivin 67/548/ETY 23, 24 ja 25 artiklan soveltamiseen 

perustuva aine(id)en vaaraa osoittava merkintä.

4.3. Direktiivin 67/548/ETY 4 artiklan 4 kohdan ja direktiivin 1999/45/EY 4–7 artiklan 

soveltamiseen perustuvat erityiset pitoisuusrajat, silloin kun niitä on sovellettava.

5. TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

Näiden tietojen on oltava käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen mukaisia, jos 

käyttöturvallisuustiedote vaaditaan 31 artiklan mukaan.
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5.1. Ensiaputoimenpiteet (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 4)

5.2. Palontorjuntatoimenpiteet (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 5)

5.3. Toimenpiteet päästövahingoissa (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 6)

5.4. Käsittely ja varastointi (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7)

5.5. Kuljetuksia koskevat tiedot (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 14)

Jos kemikaaliturvallisuusraporttia ei vaadita, on toimitettava seuraavat lisätiedot:

5.6. Altistumisen torjunta / henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (käyttöturvallisuustiedotteen 

kohta 8)

5.7. Stabiilisuus ja reaktiivisuus (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 10)

5.8. Hävittämiseen liittyvät näkökohdat

5.8.1. Hävittämiseen liittyvät näkökohdat (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 13)

5.8.2. Kierrätystä ja hävittämismenetelmiä koskevat teollisuudelle tarkoitetut tiedot

5.8.3 Kierrätystä ja hävittämismenetelmiä koskevat yleisölle tarkoitetut tiedot
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6. ALTISTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT NIIDEN AINEIDEN OSALTA, JOITA 

REKISTERÖIDÄÄN 1–10 TONNIA VUODESSA VALMISTAJAA TAI 

MAAHANTUOJAA KOHTI

6.1. Pääasiallinen käyttöluokka:

6.1.1. a) teollisuuskäyttö ja/tai

b) ammatillinen käyttö ja/tai

c) kulutuskäyttö

6.1.2 Teollisuus- ja ammatillista käyttöä koskevat lisätiedot:

a) käyttö suljetussa järjestelmässä ja/tai

b) käytöstä seuraa sisällyttäminen matriisiin tai matriisille ja/tai

c) muu kuin laaja käyttö ja/tai

d) laaja käyttö

6.2. Merkittävä altistumisreitti (altistumisreitit):

6.2.1 Ihmisten altistuminen:

a) suun kautta ja/tai

b) ihon kautta ja/tai

c) hengitysteiden kautta
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6.2.2 Ympäristön altistuminen:

a) vesi ja/tai

b) ilma ja/tai

c) kiinteä jäte ja/tai

d) maaperä

6.3. Altistumistapa:

a) satunnainen / harvoin tapahtuva ja/tai

b) ajoittainen ja/tai

c) jatkuva / usein tapahtuva
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LIITE VII

VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN 

TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN YHDEN TONNIN MÄÄRINÄ

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan vakiotiedot, jotka vaaditaan:

a) muista kuin vaiheittain rekisteröitävistä aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 

1–10 tonnin suuruisina määrinä;

b) vaiheittain rekisteröitävistä aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1–10 tonnin 

suuruisina määrinä ja jotka täyttävät liitteen III perusteet, 12 artiklan 1 kohdan a ja 

6 alakohdan mukaisesti; ja

c) aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnin suuruisina määrinä.

On annettava myös muut saatavilla olevat asiaankuuluvat fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja 

ympäristötoksikologiset tiedot. Aineiden osalta, jotka eivät vastaa liitteen III perusteita, asetetaan 

vain tämän liitteen kohdassa 7 esitetyt fysikaalis-kemialliset vaatimukset.

Sarakkeessa 2 luetellaan erityissäännöt, joiden mukaan vaaditut vakiotiedot voidaan jättää 

antamatta, korvata muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmin tai mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos 

tämän liitteen sarakkeessa 2 mainitut edellytykset täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia, 

rekisteröijän on mainittava tämä selvästi ja perusteltava jokainen mukautus rekisteröintiaineiston 

asianmukaisessa kohdassa.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä voi mukauttaa tämän liitteen sarakkeen 

1 vakiotietovaatimuksia liitteessä XI selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti lukuun ottamatta 

ainekohtaiseen altistumiseen perustuvaa poikkeusta koskevaa 3 jaksoa. Tässäkin tapauksessa 

rekisteröijän on ilmoitettava selvästi syyt vakiotietovaatimusten mukauttamiseen 

rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa kohdissa, ja tällöin on viitattava sarakkeessa 2 tai 

liitteessä XI mainittuihin erityissääntöihin1.

  

1 Huom: Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia, 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa testimenetelmiä koskevassa komission asetuksessa säädetyissä 
asianmukaisissa testimenetelmissä esitettyjä edellytyksiä, joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, on 

ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, historialliset ihmisiä koskevat 

tiedot, tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti läheisistä aineista ("read-across"). 

In vivo -testausta syövyttävillä aineilla syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla on 

vältettävä. Ennen testausta olisi tutustuttava muihin testausstrategioita koskeviin ohjeisiin tämän 

liitteen lisäksi.

Jos tietoja tietyistä mitattavista ominaisuuksista ei ole toimitettu muista syistä kuin tämän liitteen 

sarakkeessa 2 tai liitteessä XI mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava selvästi.
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7. AINEEN FYSIKAALIS-KEMIALLISIA OMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

7.1. Aineen olomuoto lämpötilassa 20o C ja paineessa 
101,3 kPa

7.2. Sulamis- tai jäätymispiste 7.2. Tutkimusta ei tarvitse tehdä -20 °C:n alarajan alapuolella.

7.3. Kiehumispiste 7.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä:

– kaasuille tai

– kiinteille aineille, jotka joko sulavat 300 °C:n yläpuolella tai hajoavat ennen kiehumista. 

Tällöin voidaan arvioida tai mitata kiehumispiste alipaineessa, tai

– aineille, jotka hajoavat ennen kiehumista (esim. itsehapettumisen, rakenteen 

uudelleenjärjestymisen tai hajoamisen kautta)

7.4. Suhteellinen tiheys 7.4. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on stabiili vain tietyssä liuottimessa ja liuoksen tiheys on samanlainen kuin 

liuottimen tiheys. Tällöin riittää, kun ilmoitetaan, onko liuoksen tiheys suurempi tai 

pienempi kuin liuottimen tiheys, tai

– aine on kaasu. Tällöin suhteellinen tiheys on laskettava aineen molekyylipainon ja 

ideaalikaasulain perusteella.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

7.5. Höyrynpaine 7.5. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos sulamispiste on yli 300 °C. 

Jos sulamispiste on välillä 200 °C ja 300 °C, riittää raja-arvo, joka perustuu mittaukseen tai 
tunnustettuun laskentamenetelmään.

7.6. Pintajännitys 7.6. Tutkimus on tehtävä vain, jos:

– pinta-aktiivisuus on odotettavissa tai ennakoitavissa rakenteen perusteella; tai

– pinta-aktiivisuus on materiaalin toivottu ominaisuus.

Jos vesiliukoisuus on alle 1 mg/l lämpötilassa 20 °C, testiä ei tarvitse tehdä.

7.7. Vesiliukoisuus 7.7. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hydrolysoituu helposti pH:n ollessa 4, 7 ja 9 (puoliintumisaika alle 12 tuntia) tai

– aine hapettuu helposti vedessä.

Jos aine ei näytä liukenevan veteen, on määritettävä raja-arvo aina analyyttisen menetelmän 
osoitusrajaan asti.

7.8. Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi 7.8. Tutkimusta ei tarvitse tehdä epäorgaanisille aineille. Jos testiä ei voida
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

tehdä (jos aine esim. hajoaa, sillä on korkea pinta-aktiivisuus, se reagoi rajusti testissä tai ei 

liukene veteen eikä oktanoliin, tai jos ei ole mahdollista saada tarpeeksi puhdasta ainetta),

on toimitettava logP:lle laskettu arvo ja selostettava laskentamenetelmä tarkkaan.

7.9. Leimahduspiste 7.9. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on epäorgaaninen, tai

– aine sisältää vain haihtuvia orgaanisia komponentteja, joiden leimahduspisteet 

ovat yli 100 °C (vesiliuoksissa) tai

– leimahduspisteen arvioidaan olevan yli 200 °C tai

– leimahduspiste voidaan ennakoida tarkasti interpoloimalla olemassa olevista 

materiaaleista, joiden ominaisuudet tunnetaan.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

7.10. Syttyvyys 7.10. Tutkimusta ei tarvitse tehdä:

– jos aine on kiinteä aine, joka räjähtää tai syttyy helposti. Näitä ominaisuuksia on 

aina tarkasteltava ennen kuin tarkastellaan syttyvyyttä, tai

– kaasuille, jos syttyvän kaasun pitoisuus seoksessa inertin kaasun kanssa on niin 

pieni, että pitoisuus aina pysyy alaraja-arvoa pienempänä, kun kaasua sekoitetaan 

ilman kanssa, tai

– aineille, jotka syttyvät itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

7.11. Räjähtävyys 7.11. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– molekyylissä ei ole kemiallisia ryhmiä, joilla on räjähdysominaisuuksia, tai

– aineessa on kemiallisia ryhmiä, joilla on räjähdysominaisuuksia, muun muassa happea, ja 

laskennallinen happitase on alle -200, tai

– orgaaninen aine tai orgaanisten aineiden homogeeninen seos sisältää kemiallisia ryhmiä, 

joilla on räjähdysominaisuuksia, mutta eksoterminen hajoamisenergia on alle 500 J/g ja 

eksoterminen hajoaminen alkaa alle 500 ºC:n lämpötilassa, tai

– kun on kyse epäorgaanisten hapettavien aineiden (YK:n Division 5.1) seoksista 

orgaanisten materiaalien kanssa, epäorgaanisen hapettavan aineen pitoisuus on:

– alle 15 massaprosenttia, jos aine on osoitettu YK:n pakkausryhmään I (erittäin 

vaarallinen) tai II (kohtuullisen vaarallinen),

– alle 30 massaprosenttia, jos aine on osoitettu YK:n pakkausryhmään III 

(vähäinen vaara).

Huom: Räjähdyksen leviämistä tai herkkyyttä räjähdysaallolle ei tarvitse testata, jos orgaanisten 

materiaalien eksoterminen hajoamisenergia on alle 800 J/g.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

7.12. Itsesyttymislämpötila 7.12. Tutkimusta ei tarvitse tehdä:

– jos aine räjähtää tai syttyy itsestään ilman kanssa huoneenlämpötilassa, tai

– nesteille, jotka eivät syty ilmassa, esim. eivät leimahda alle 200 °C:n 
lämpötilassa, tai

– kaasuille, jotka eivät ole syttyviä millään alueella, tai

– kiinteille aineille, jos aineen sulamispiste <160°C tai jos alustavien tulosten 
perusteella on varmaa, ettei aine kuumene itsestään 400 asteeseen C.

7.13. Hapetusominaisuudet 7.13. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on räjähtävä, tai

– aine on herkästi syttyvä, tai

– aine on orgaaninen peroksidi, tai

– jos aine ei missään oloissa voi reagoida eksotermisesti palavien materiaalien 

kanssa esimerkiksi kemiallisen rakenteen perusteella (esim. orgaaniset aineet, 

jotka eivät sisällä happi- tai halogeeniatomeja, eivätkä nämä atomit ole 

sitoutuneet kemiallisesti typpeen tai happeen, tai epäorgaaniset aineet, jotka eivät 

sisällä happi- tai halogeeniatomeja).
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

Täydellistä testiä ei tarvitse tehdä kiinteille aineille, jos alustavien testien perusteella on selvää, 

että testiaineella on hapettavia ominaisuuksia.

Huomattakoon, ettei kaasuseosten hapetusominaisuuksien määrittämiseen ole olemassa 

testimenetelmää. Nämä ominaisuudet on arvioitava menetelmällä, jossa verrataan seoksessa 

olevien kaasujen hapetuspotentiaalia hapen hapetuspotentiaaliin ilmassa.

7.14. Raekokojakauma 7.14. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos aine saatetaan markkinoille tai sitä käytetään rakeisessa 

muodossa tai muussa kuin kiinteässä muodossa.
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8. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.1. Ihoärsytys tai ihon syöpyminen 8.1. Vaiheita 3 ja 4 ei tarvitse tehdä, jos:

Tämän ominaisuuden arvioinnissa on oltava seuraavat 

peräkkäiset vaiheet:

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä saadut tiedot 

arvioidaan,

2) arvioidaan hapan tai emäksinen kapasiteetti

3) ihon syöpymisen in vitro -tutkimus

4) ihoärsytyksen in vitro -tutkimus.

– saatavilla olevat tiedot osoittavat, että aine täyttää ihoa syövyttäväksi tai silmiä 

ärsyttäväksi luokittelun perusteet, tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai

– aine on luokiteltu erittäin myrkylliseksi ihokosketuksessa, tai

– ihon kautta välittyvän akuutin myrkyllisyyden koe ei osoita ihoärsytystä 

testattaessa raja-annostasoon asti (2000 mg/kg ruumiinpainoa).
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.2. Silmien ärtyminen 8.2. Vaihetta 3 ei tarvitse tehdä, jos:

Tämän ominaisuuden arvioinnissa on oltava seuraavat 
peräkkäiset vaiheet:

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä saadut tiedot 
arvioidaan,

2) arvioidaan hapan tai emäksinen varasto

3) silmien ärsytyksen in vitro -tutkimus.

– saatavilla olevat tiedot osoittavat, että aine täyttää ihoa syövyttäväksi tai silmiä 

ärsyttäväksi luokittelun perusteet, tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 

8.3. Ihon herkistyminen 8.3. Vaihetta 2 ei tarvitse tehdä, jos:

Tämän ominaisuuden arvioinnissa on oltava seuraavat 

peräkkäiset vaiheet:

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä sekä 

vaihtoehtoisilla menetelmillä saadut tiedot arvioidaan,

2) in vivo -testaus.

– saatavilla olevat tiedot osoittavat, että aine olisi luokiteltava ihoa herkistäväksi tai 

syövyttäväksi, tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs (pH > 11,5), tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Hiirellä tehtävä paikallinen imusolmukemääritysmenetelmä (LLNA) on ensisijainen menetelmä 

in vivo -testaukseen. Vain poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi käytettävä muuta testiä. Muun 

testin käyttö on perusteltava.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 12
LIITE VII DG C I FI

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.4. Mutageenisuus 8.4. Muita mutageenisuustutkimuksia on harkittava, jos saadaan positiivinen tulos.

8.4.1. In vitro -geenimutaatiokoe bakteereilla

8.5. Äkillinen myrkyllisyys 8.5. Tutkimusta (tutkimuksia) ei tarvitse yleensä tehdä, jos:

– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi.

8.5.1. Suun kautta Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on käytettävissä tutkimus, joka koskee välitöntä myrkyllisyyttä 

hengitysteitse (8.5.2).



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 13
LIITE VII DG C I FI

9. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

9.1. Myrkyllisyys vesieliöille

9.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus selkärangattomilla 

(suositeltava laji: Daphnia)

Rekisteröijä voi harkita pitkäaikaista myrkyllisyystestausta 

lyhytaikaisen myrkyllisyystestauksen sijasta.

9.1.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– on olemassa lieventäviä tekijöitä, joiden perusteella myrkyllisyyttä vesieliöille ei 

todennäköisesti esiinny, esimerkiksi jos aine on erittäin heikosti veteen 

liukeneva tai aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja, tai

– on saatavilla selkärangattomia koskeva pitkäaikainen myrkyllisyystutkimus, tai

– on saatavilla riittävät tiedot ympäristöluokituksista ja -merkinnöistä.

Daphnialla tehtävää pitkäaikaista vesieliöitä koskevaa myrkyllisyystutkimusta (liitteessä IX 

oleva 9.1.5 kohta) on harkittava, jos aine on heikosti veteen liukeneva.

9.1.2. Kasvuninhibitiotutkimus vesikasveilla (mieluiten levillä) 9.1.2. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on olemassa lieventäviä tekijöitä, joiden perusteella 

myrkyllisyyttä vesieliöille ei todennäköisesti esiinny, esimerkiksi jos aine on erittäin 

heikosti liukeneva veteen tai aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

9.2. Hajoaminen

9.2.1. Bioottinen

9.2.1.1. Nopea biohajoavuus 9.2.1.1 Tutkimusta ei tarvitse tehdä epäorgaanisille aineille.

On annettava myös muut saatavilla olevat asiaankuuluvat fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ympäristötoksikologiset tiedot.
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LIITE VIII

MUUT VAKIOTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN

VÄHINTÄÄN 10 TONNIN MÄÄRINÄ

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, joita 

valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään kymmenen tonnin suuruisina määrinä, 12 artiklan 

1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan liitteessä VII olevan sarakkeen tietojen 

lisäksi tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut tiedot. On annettava myös muut saatavilla olevat 

asiaankuuluvat fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ympäristötoksikologiset tiedot. Sarakkeessa 

2 luetellaan erityissäännöt, joiden mukaan vaaditut vakiotiedot voidaan jättää antamatta, korvata 

muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmin tai mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos tämän liitteen 

sarakkeessa 2 mainitut edellytykset täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän on 

mainittava tämä selvästi ja perusteltava jokainen mukautus rekisteröintiaineiston asianmukaisessa 

kohdassa.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä voi mukauttaa tämän liitteen sarakkeessa 1 olevia 

vakiotietovaatimuksia liitteessä XI selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. Tässäkin tapauksessa 

rekisteröijän on ilmoitettava selvästi syyt vakiotietovaatimusten mukauttamiseen 

rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa kohdissa, ja tällöin on viitattava sarakkeessa 2 tai 

liitteessä XI mainittuihin erityissääntöihin1.

  

1 Huom: Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia, 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa testimenetelmiä koskevassa komission asetuksessa säädetyissä 
asianmukaisissa testimenetelmissä esitettyjä edellytyksiä, joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, on 
ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, historialliset ihmisiä koskevat 
tiedot, tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti läheisistä aineista ("read-across"). 
In vivo -testausta syövyttävillä aineilla syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla on 
vältettävä. Ennen testausta olisi tutustuttava muihin testausstrategioita koskeviin ohjeisiin tämän 
liitteen lisäksi.

Jos tietoja tiettyjä ominaisuuksia varten ei ole toimitettu muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä XI mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava selvästi.
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8. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.1. Ihoärsytys

8.1.1. Ihoärsytys in vivo 8.1.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai ihoa ärsyttäväksi, tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs (pH > 11,5), tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai

– aine on luokiteltu erittäin myrkylliseksi ihokosketuksessa, tai

– ihon kautta välittyvän akuutin myrkyllisyyden koe ei osoita ihoärsytystä 
testattaessa raja-annostasoon asti (2000 mg/kg ruumiinpainoa).
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.2. Silmien ärtyminen

8.2.1. Silmien ärtyminen in vivo 8.2.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on luokiteltu silmiä ärsyttäväksi ja siihen liittyy vakavan silmävaurion vaara, 
tai

– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi ja edellyttäen, että rekisteröijä on luokitellut 
aineen silmiä ärsyttäväksi, tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs (pH > 11,5), tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

8.4. Mutageenisuus

8.4.2. In vitro -sytogeenisuustutkimus nisäkässoluilla 8.4.2. Tutkimusta ei yleensä tarvitse tehdä:

– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo -sytogeenisuustestistä,

– jos aineen tiedetään kuuluvan syöpää aiheuttavien aineiden luokkaan 1 tai 2 tai 
perimää vaurioittavien aineiden luokkaan 1, 2 tai 3.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, jos 
liitteen VII 6.4.1 ja liitteen VIII 6.4.2 kohdassa on saatu 
kielteinen tulos.

8.4.3. Tutkimusta ei yleensä tarvitse tehdä, jos on riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä 
tehdystä in vivo -geenimutaatiotutkimuksesta.

8.4. Sopivia in vivo -mutageenisuustutkimuksia on harkittava, jos jossakin liitteessä VII tai VIII 
mainituista genotoksisuustutkimuksista saadaan positiivinen tulos.

8.5. Äkillinen myrkyllisyys 8.5. Tutkimusta (tutkimuksia) ei tarvitse yleensä tehdä, jos:

– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi.

Suun kautta altistumisen (8.5.1) lisäksi muille aineille kuin kaasuille on kohdissa 8.5.2–8.5.3 
mainitut tiedot hankittava vähintään yhden muun altistumisreitin osalta. Toinen reitti valitaan 
aineen luonteen ja ihmisen todennäköisen altistumisreitin mukaan. Jos altistuminen tapahtuu vain 
yhden reitin kautta, toimitetaan vain sitä reittiä koskeva tieto.

8.5.2. Hengitysteitse 8.5.2. Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos ihmisten altistuminen hengitysteitse on 

todennäköistä ottaen huomioon aineen höyrynpaineen ja/tai mahdollisuuden altistua 

aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi joutua 

hengitysteihin.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.5.3. Ihon kautta 8.5.3. Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos:

1) aineen joutuminen hengitysteihin on epätodennäköistä, ja

2) ihokosketus valmistuksessa ja/tai käytössä on todennäköistä, ja

3) fysikaalis-kemiallisten ja toksikologisten ominaisuuksien perusteella on mahdollista, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu merkittävästi.

8.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

8.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla annostuksella tehtävä 
myrkyllisyystutkimus (28 vuorokautta) yhdellä lajilla, 
koirailla ja naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen altistumisreitti.

8.6.1. Lyhytaikaista myrkyllisyystutkimusta (28 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

– on saatavilla luotettava subkroonisen (90 vuorokautta) tai kroonisen 
myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että on käytetty sopivaa lajia, annosta, 
liuotinta ja antotietä, tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen hajoamistuotteista on riittävästi tietoa, tai

– on varmaa liitteessä XI olevan 3 jakson mukaisesti, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

Asianmukainen antotie valitaan seuraavin perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos:

1) aineen joutuminen hengitysteihin on epätodennäköistä, ja

2) ihokosketus valmistuksessa ja/tai käytössä on todennäköistä, ja

3) fysikaalis-kemiallisten ja toksikologisten ominaisuuksien perusteella on mahdollista, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu merkittävästi.

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos ihmisten altistuminen hengitysteitse on todennäköistä 
ottaen huomioon aineen höyrynpaineen ja/tai mahdollisuuden altistua aerosoleille, hiukkasille tai 
pisaroille, jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi joutua hengitysteihin.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 8
LIITE VIII DG C I FI

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

Rekisteröijän on ehdotettava subkroonisen myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) (liitteessä IX oleva 

8.6.2 kohta), jos

– ihmisen altistumisen toistuvuuden ja keston perusteella voidaan olettaa, että 

pitempiaikainen tutkimus on aiheellinen,

ja yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– muut saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että aineella voi olla sellainen vaarallinen 

ominaisuus, jota ei voida havaita lyhytaikaisessa myrkyllisyystutkimuksessa, tai

– asianmukaisesti suunnitelluissa toksikokineettisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 

aine tai sen aineenvaihduntatuotteet kertyvät tiettyihin kudoksiin tai elimiin, mitä ei 

mahdollisesti havaittaisi lyhytaikaisissa tutkimuksissa, mutta aineista voi todennäköisesti 

aiheutua haittavaikutuksia pitkän altistumisen jälkeen.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

Rekisteröijän on ehdotettava tai kemikaalivirasto voi vaatia lisätutkimuksia 39 tai 40 artiklan 

mukaisesti, jos:

– 28 tai 90 vuorokauden kokeessa ei saada NOAEL-arvoa, paitsi jos syy tähän on 

myrkyllisten haittavaikutusten puuttuminen, tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai riskin 

kuvaamiseen. Tällöin voi olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä myrkyllisyystutkimuksia, 

jotka on suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. immunotoksisuus, 

neurotoksisuus), tai

– ensin tehdyssä toistuvan annostelun kokeessa käytetty altistumistie oli huonosti valittu 

ottaen huomioon ihmisen todennäköinen altistumistie, eikä ekstrapolaatiota eri 

altistumisteiden välillä voida tehdä, tai

– altistumiseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 

altistumistasoihin, jotka ovat lähellä sellaisia annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille on 

todennäköistä), tai

– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, joiden molekyylirakenne on selvästi samankaltainen 

kuin tutkittavalla aineella, ei ole havaittu 28 tai 90 vuorokauden tutkimuksessa.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.7. Vaarallisuus lisääntymiselle 8.7.1 Tätä tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos: 

– aine tiedetään genotoksiseksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja asianmukaiset 

riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 

käytössä, tai

– on varmaa liitteessä XI olevan 3 jakson mukaisesti, ettei ihminen altistu aineelle kyseisellä 

tavalla, tai

– on käytössä kehitysmyrkyllisyystutkimus (tämän liitteen kohta 6.7.2) tai kahden 

sukupolven lisääntymisvaarallisuustutkimus (tämän liitteen kohta 6.7.3).

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen tiedetään täyttävän 
lisääntymiselle vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R60 luokittelun perusteet ja saatavilla olevat 
tiedot ovat riittävät kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita muita hedelmällisyyttä 
koskevia testejä. On kuitenkin harkittava, onko tarpeen suorittaa kehitysmyrkyllisyystestaus.

Jos aineen tiedetään aiheuttavan kehitysmyrkyllisyyttä ja sen tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R61 luokittelun perusteet ja saatavilla olevat tiedot ovat 
riittävät kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita muita kehitysmyrkyllisyyttä koskevia 
testejä. On kuitenkin harkittava, onko tarpeen suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia 
koskeva testaus.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.7.1. Lisääntymis- ja/tai kehitysmyrkyllisyyden seulonta

yhdellä lajilla (OECD 421 tai 422), jos rakenteellisesti 

läheisistä aineista saatavilla olevista tiedoista tai 

(Q)SAR-estimaateista tai in vitro -kokeista ei ole 

näyttöä, että aine saattaa olla kehitykselle myrkyllinen.

Jos on vakavia huolenaiheita hedelmällisyyteen tai kehitykseen kohdistuvien haitallisten 

vaikutusten mahdollisuuden osalta, rekisteröijä voi ehdottaa joko kehitysmyrkyllisyystutkimusta 

(liite IX, kohta 8.7.2) tai kahden sukupolven lisääntymisvaarallisuustutkimusta (liite IX, kohta 

8.7.3) seulontatutkimuksen sijasta.

8.8 Toksikokinetiikka

8.8.1. Aineen toksikokineettisen käyttäytymisen arviointi siinä 

määrin kuin voidaan johtaa relevanteista saatavilla 

olevista tiedoista
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9. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

9.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti kaloilla: Rekisteröijä 

voi harkita pitkäaikaista myrkyllisyystestausta 

lyhytaikaisen myrkyllisyystestauksen sijasta. 

9.1.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– on olemassa lieventäviä tekijöitä, joiden perusteella myrkyllisyyttä vesieliöille ei 

todennäköisesti esiinny, esimerkiksi jos aine on erittäin heikosti veteen 

liukeneva, tai aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja, tai

– saatavilla on pitkäaikainen kaloja koskeva myrkyllisyystutkimus.

Liitteessä IX kuvattua pitkäaikaista myrkyllisyystestiä vesieliöillä on harkittava, jos liitteen I 

mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia 

on tutkittava tarkemmin. Asiaankuuluvan testin (testien) valinta riippuu 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.

Kaloilla tehtävää vesieliöitä koskevaa pitkäaikaista myrkyllisyystutkimusta (liitteessä IX oleva 

9.1.6 kohta) on harkittava, jos aine on heikosti veteen liukeneva.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

9.1.4. Aktiivilietteen hengityksenestymistesti 9.1.4. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– jätevedenkäsittelylaitokseen ei aiheudu päästöjä; tai

– on olemassa lieventäviä tekijöitä, joiden perusteella myrkyllisyyttä mikrobeille ei 

todennäköisesti esiinny, esimerkiksi jos aine on erittäin heikosti veteen 

liukeneva, tai

– aineen havaitaan olevan nopeasti biohajoava ja käytetyt testipitoisuudet ovat 

niissä rajoissa, joita voidaan odottaa esiintyvän jätevedenkäsittelylaitokseen 

menevissä vesissä.

Tutkimus voidaan korvata nitrifikaationestotestillä, jos aine käytettävissä olevien tietojen mukaan 

todennäköisesti estää mikrobien, erityisesti nitrifioivien bakteerien, kasvua tai toimintaa.

9.2. Hajoaminen 9.2. Hajoamista koskevaa lisätestausta on harkittava, jos liitteen I mukainen 

kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen hajoamista on tutkittava 

tarkemmin. Asiaankuuluvan testin (testien) valinta riippuu 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

9.2.2. Abioottinen

9.2.2.1. Hydrolyysi pH:n funktiona. 9.2.2.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– aine liukenee heikosti veteen.

9.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen ympäristössä

9.3.1. Adsorptio-/desorptioseulonta 9.3.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella 

todennäköisesti vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen oktanoli-vesi-

jakautumiskerroin on pieni), tai

– aine ja sen asiaankuuluvat hajoamistuotteet hajoavat nopeasti.
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LIITE IX

MUUT VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN 

MAAHAN

VÄHINTÄÄN 100 TONNIN MÄÄRINÄ

Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja millaisella aikataululla tässä liitteessä tarkoitetuissa määrissä 

käsiteltäviä aineita koskevat tietovaatimukset voidaan täyttää 12 artiklan 1 kohdan d alakohdan 

mukaisesti.

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, joita 

valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään sadan tonnin suuruisina määrinä, 12 artiklan 1 kohdan 

d alakohdan mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan liitteiden VII ja VIII sarakkeen 1 tietojen lisäksi 

tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut tiedot. On annettava myös muut saatavilla olevat 

asiaankuuluvat fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ympäristötoksikologiset tiedot. Tämän 

liitteen sarakkeessa 2 luetellaan erityissäännöt, joiden mukaan rekisteröijä voi ehdottaa, että 

vaaditut vakiotiedot voidaan jättää antamatta, korvata muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmässä 

vaiheessa tai mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos tämän liitteen sarakkeessa 2 mainitut edellytykset 

täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän on mainittava tämä selvästi ja perusteltava 

jokainen mukautusehdotus rekisteröintiaineiston asianmukaisissa kohdissa.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä voi ehdottaa, että tässä liitteessä olevan sarakkeen 

1 vakiotietovaatimuksia mukautetaan liitteessä XI selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 

Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on ilmoitettava selvästi rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa 

kohdissa syyt vakiotietovaatimusten muuttamiseen ja viitattava sarakkeessa 2 tai liitteessä XI

mainittuihin erityissääntöihin1.

  

1 Huom: Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia, 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa testimenetelmiä koskevassa komission asetuksessa säädetyissä 
asianmukaisissa testimenetelmissä esitettyjä edellytyksiä, joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, on 

ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, historialliset ihmisiä koskevat 

tiedot, tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti läheisistä aineista ("read-across"). 

In vivo -testausta syövyttävillä aineilla syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla on 

vältettävä. Ennen testausta olisi tutustuttava muihin testausstrategioita koskeviin ohjeisiin tämän 

liitteen lisäksi.

Jos tietoja tietyistä mitattavista ominaisuuksista ei aiota toimittaa muista syistä kuin tämän liitteen 

sarakkeessa 2 tai liitteessä XI mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava selvästi.
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7. AINEEN FYSIKAALIS-KEMIALLISIA OMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

7.15. Stabiilisuus orgaanisissa liuottimissa ja relevanttien 

hajoamistuotteiden tunnistetiedot

Tarvitaan vain, jos aineen stabiilisuutta pidetään 

erityisen tärkeänä ominaisuutena.

7.15. Tutkimusta ei tarvitse tehdä epäorgaanisille aineille.

7.16. Hajoamisvakio 7.16. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hydrolysoituu helposti (puoliintumisaika alle 12 tuntia) tai hapettuu helposti 

vedessä, tai

– testiä ei ole tieteellisesti mahdollista suorittaa, esimerkiksi jos analyyttinen 

menetelmä ei ole tarpeeksi herkkä.

7.17. Viskositeetti
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8. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

8.4. Jos jossakin liitteessä VII tai VIII mainituista in vitro -genotoksisuustutkimuksista 

saadaan positiivinen tulos eikä ole vielä saatavilla tuloksia in vivo -tutkimuksista, 

rekisteröijän on ehdotettava sopivaa somaattisilla soluilla tehtävää in vivo -

genotoksisuustutkimusta.

Jos jostakin somaattisilla soluilla tehdystä in vivo -tutkimuksesta on saatu 

positiivinen tulos, on tarkasteltava sukusoluihin kohdistuvan mutageenisuuden 

mahdollisuutta kaikkien saatavilla olevien tietojen pohjalta, mukaan lukien 

toksikokineettiset todisteet. Jos sukusoluihin kohdistuvasta mutageenisuudesta ei 

voida tehdä selviä johtopäätöksiä, on harkittava lisätutkimuksia.

8.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

8.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla annostuksella tehtävä 
myrkyllisyyden tutkimus (28 vuorokautta) yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin antotie 
ottaen huomioon ihmisen todennäköinen altistumisreitti, 
mikäli tätä ei ole jo toimitettu osana liitteen VII 
vaatimuksista tai jos ehdotetaan tämän liitteen kohdan 
8.6.2 mukaista testiä. Tässä tapauksessa ei sovelleta 
liitteessä XI olevaa 3 jaksoa.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

8.6.2. Subkrooninen myrkyllisyystutkimus (90 vuorokautta)

yhdellä lajilla, jyrsijällä, koirailla ja naarailla, 

asianmukaisin antotie ottaen huomioon ihmisen 

todennäköinen altistumisreitti.

8.6.2. Subkroonista myrkyllisyystutkimusta (90 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

– on saatavilla luotettava lyhytaikainen myrkyllisyystutkimus (28 vrk), joka osoittaa 

vakavaa myrkyllisyyttä niiden kriteerien mukaan, joiden perusteella aineet 

luokitellaan vaaralausekkeella R48, ja jolle voidaan havaitusta NOAEL-28-arvosta 

ekstrapoloida soveltuvan epävarmuuskertoimen avulla NOAEL-90-arvo samalle 

altistumistielle, tai

– on saatavilla luotettava kroonisen myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että on 

käytetty sopivaa lajia ja antotietä, tai

– aine hajoaa välittömästi ja hajoamistuotteista on saatavilla riittävät tiedot (sekä 

systeemisten vaikutusten että imeytymispaikalla tapahtuvien vaikutusten osalta), tai

– aine ei reagoi, ei liukene eikä sitä voi hengittää eikä ole mitään näyttöä 

imeytymisestä tai myrkyllisyydestä 28 vuorokauden "raja-annostestissä", erityisesti 

jos nämä ominaisuudet liittyvät rajoitettuun ihmisten altistumiseen
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

Asianmukainen antotie valitaan seuraavin perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos:

1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai käytössä on todennäköistä, ja

2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella voidaan olettaa, että 

imeytymistä ihon kautta tapahtuu merkittävästi, ja

3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä havaitaan myrkyllisyyttä alemmilla annoksilla 

kuin suun kautta äkillisen myrkyllisyyden testissä, tai

– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai muuta 

näyttöä imeytymisestä, tai

– in vitro -testit viittaavat merkittävään imeytymiseen ihon kautta, tai

– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden tiedetään olevan merkittävästi ihon kautta

myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos:

– ihmisten altistuminen hengitysteitse on todennäköistä ottaen huomioon aineen 

höyrynpaineen ja/tai mahdollisuuden altistua aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, 

jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi joutua hengitysteihin.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

Rekisteröijän on ehdotettava tai kemikaalivirasto voi vaatia lisätutkimuksia 39 tai 40 

artiklan mukaisesti, jos:

– NOAEL-arvoa ei saada 90 vuorokauden kokeessa, mikäli syy tähän ei johdu 

myrkyllisten haittavaikutusten puuttumisesta, tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai 

riskin kuvaamiseen. Tällöin voi myös olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä 

myrkyllisyystutkimuksia, jotka on suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. 

immunotoksisuus, neurotoksisuus), tai

– altistumiseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistumistasoihin, jotka ovat lähellä niitä annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille 
on todennäköistä).
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

8.7. Lisääntymisvaarallisuus 8.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja 

asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja asianmukaiset 

riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aineen toksikologinen aktiivisuus on matala (ei näyttöä myrkyllisyydestä 

missään käytössä olevissa testeissä), toksikokineettisten tietojen perusteella 

voidaan näyttää toteen, että asiaankuuluvien altistumisreittien kautta ei 

tapahdu systeemistä imeytymistä (esimerkiksi pitoisuudet plasmassa tai 

veressä ovat havaintorajan alapuolella käytettäessä herkkää menetelmää 

eikä ainetta ja aineen metaboliitteja ole virtsassa, sappinesteessä tai 

uloshengitetyssä ilmassa) ja ihmisten altistumista ei esiinny tai ei esiinny 

merkittävästi.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R60 
luokittelun perusteet ja saatavilla olevat tiedot ovat riittävät kattavan 
riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita muita hedelmällisyyttä koskevia testejä. On 
kuitenkin harkittava, onko tarpeen suorittaa kehitysmyrkyllisyystestaus.

Jos aineen tiedetään aiheuttavan kehitysmyrkyllisyyttä ja sen tiedetään täyttävän 
lisääntymiselle vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R61 luokittelun perusteet ja 
saatavilla olevat tiedot ovat riittävät kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei 
tarvita muita kehitysmyrkyllisyyttä koskevia testejä. On kuitenkin harkittava, onko 
tarpeen suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia koskeva testaus.

8.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus yhdellä lajilla,
asianmukaisin antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistumisreitti (13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun testimenetelmiä koskevan komission 
asetuksen kohta B.31 tai OECD 414).

8.7.2. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien muiden 
asiaankuuluvien saatavilla olevien tietojen perusteella päätetään, tarvitseeko tehdä 
tutkimus kyseessä olevalla tai seuraavalla tonnimäärällä toisella lajilla

8.7.3. Kahden sukupolven lisääntymisvaarallisuustutkimus
yhdellä lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen todennäköinen
altistumisreitti, mikäli 28 tai 90 vuorokauden tutkimus 
osoittaa, että aineesta on haittavaikutuksia 
lisääntymiselimiin tai -kudoksiin.

8.7.3. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien muiden 
asiaankuuluvien saatavilla olevien tietojen perusteella päätetään, tarvitseeko tehdä 
tutkimus kyseessä olevalla tai seuraavalla tonnimäärällä toisella lajilla.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 11
LIITE IX DG C I FI

9. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

9.1. Myrkyllisyys vesieliöille 9.1. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista myrkyllisyystestiä, jos liitteen I 
mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.

9.1.5. Selkärangattomilla (suositeltava laji: Daphnia) tehtävä 
pitkäaikainen myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen VII vaatimuksia

9.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen myrkyllisyystestaus, jollei 
sellaista ole jo toimitettu osana liitteen VIII vaatimuksia.

On toimitettava joko kohdassa 9.1.6.1, 9.1.6.2 tai kohdassa 9.1.6.3 
vaaditut tiedot.

9.1.6.1 Kalanpoikasten (FELS, Fish early-life stage) 
myrkyllisyystesti

9.1.6.2 Kalan alkio- ja ruskuaispussivaiheen poikasten 
lyhytaikainen myrkyllisyystesti

9.1.6.3 Kalanpoikasten kasvutesti
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

9.2. Hajoaminen 9.2. Rekisteröijän on ehdotettava muita bioottisen hajoamisen testejä, jos liitteen I 

mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen hajoamista ja 

sen hajoamistuotteita on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista ja niihin voi sisältyä simulointitestaus 

soveltuvissa väliaineissa (esimerkiksi vesi, sedimenttiaines tai maaperä).

9.2.1. Bioottinen

9.2.1.2. Lopullisen hajoamisen simulointitestaus pintavedessä 9.2.1.2. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine liukenee heikosti veteen, tai

– aine hajoaa helposti biologisesti.
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ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

9.2.1.3. Simulointitestaus maaperässä (jos aine adsorboituu 

voimakkaasti maahan)

9.2.1.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– maaperän altistuminen suoraan ja epäsuoraan on epätodennäköistä.

9.2.1.4. Simulointitestaus sedimentissä (jos aine adsorboituu 

voimakkaasti sedimenttiin)

9.2.1.4. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– sedimentin altistuminen suoraan ja epäsuoraan on epätodennäköistä.

9.2.3. Hajoamistuotteiden tunnistaminen 9.2.3. Ellei aine hajoa helposti biologisesti
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VAADITUT VAKIOTIEDOT
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ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
MUKAUTTAA SARAKKEESTA 1

9.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen ympäristössä

9.3.2. Kertyminen vesieliölajiin, mieluiten kalaan 9.3.2. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on vähäinen biokertyvyyspotentiaali (esimerkiksi log Kow < 3) 

ja/tai vähäinen potentiaali läpäistä biologisia kalvoja, tai

– vesieliöiden suora ja epäsuora altistuminen on epätodennäköistä.

9.3.3. Adsorptiota ja/tai desorptiota koskevat lisätiedot riippuen 
liitteessä VIII vaaditun tutkimuksen tuloksista

9.3.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella 

todennäköisesti vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen oktanoli-vesi-

jakautumiskerroin on pieni), tai

– aine ja sen hajoamistuotteet hajoavat nopeasti.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 15
LIITE IX DG C I FI

SARAKE 1
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ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN 
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9.4. Vaikutukset maaeliöstöön 9.4. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos maaperän altistuminen suoraan ja 
epäsuoraan on epätodennäköistä.

Jos maaperän eliöille ei ole myrkyllisyyttä koskevia tietoja, voidaan arvioitaessa 
vaaraa maaperän eliöille soveltaa tasapainojakaantumismenetelmää. 
Asiaankuuluvien testien valinta riippuu kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.

Varsinkin aineille, joilla on korkea potentiaali adsorboitua maaperään tai jotka ovat 
erittäin pysyviä, rekisteröijän on harkittava pitkäaikaista myrkyllisyystestausta 
lyhytaikaisen sijasta.

9.4.1. Lyhytaikainen myrkyllisyys selkärangattomille

9.4.2. Vaikutukset maaperän mikroeliöstöön

9.4.3. Lyhytaikainen myrkyllisyys kasveille



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 16
LIITE IX DG C I FI

10. OSOITUS- JA ANALYYSIMENETELMÄT

Kuvaus analyysimenetelmistä, joilla kyseiseen ympäristön osa-alueeseen kohdistuvat tutkimukset on tehty, on toimitettava pyydettäessä. Jos 

analyysimenetelmiä ei ole saatavilla, on se perusteltava.
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LIITE X

MUUT VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN 

MAAHAN

VÄHINTÄÄN 1000 TONNIN MÄÄRINÄ

Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja millaisella aikataululla tässä liitteessä tarkoitetuissa määrissä 

käsiteltäviä aineita koskevat tietovaatimukset voidaan täyttää 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan 

mukaisesti

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, joita 

valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään tuhannen tonnin suuruisina määrinä, 12 artiklan 

1 kohdan e alakohdan mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan liitteiden VII, VIII ja IX sarakkeen 

1 tietojen lisäksi tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut tiedot. On annettava myös muut saatavilla 

olevat asiaankuuluvat fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ympäristötoksikologiset tiedot. 

Tämän liitteen sarakkeessa 2 luetellaan erityissäännöt, joiden mukaan rekisteröijä voi ehdottaa, että 

vaaditut vakiotiedot voidaan jättää antamatta, korvata muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmässä 

vaiheessa tai mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos tämän liitteen sarakkeessa 2 mainitut edellytykset 

täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän on mainittava tämä selvästi ja perusteltava 

jokainen mukautusehdotus rekisteröintiaineiston asianmukaisissa kohdissa.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä voi ehdottaa, että tässä liitteessä olevan sarakkeen 

1 vakiotietovaatimuksia mukautetaan liitteessä XI selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 

Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on ilmoitettava selvästi rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa 

kohdissa syyt vakiotietovaatimusten muuttamiseen ja viitattava sarakkeessa 2 tai liitteessä XI

mainittuihin erityissääntöihin1.

  

1 Huom: Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia, 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa testimenetelmiä koskevassa komission asetuksessa säädetyissä 
asianmukaisissa testimenetelmissä esitettyjä edellytyksiä, joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, on 

ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, historialliset ihmisiä koskevat 

tiedot, tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti läheisistä aineista ("read-across"). 

In vivo -testausta syövyttävillä aineilla syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla on 

vältettävä. Ennen testausta olisi tutustuttava muihin testausstrategioita koskeviin ohjeisiin tämän 

liitteen lisäksi.

Jos tietoja tietyistä mitattavista ominaisuuksista ei aiota toimittaa muista syistä kuin tämän liitteen 

sarakkeessa 2 tai liitteessä XI mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava selvästi.
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8. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.4. Jos jossakin liitteessä VII tai VIII mainituista in vitro -genotoksisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos, saattaa olla tarpeen tehdä toinen somaattisilla soluilla tehtävä 
in vivo -tutkimus kaikkien saatavilla olevien tietojen laadusta ja asiaankuuluvuudesta 
riippuen.

Jos jostakin somaattisilla soluilla tehdystä in vivo -tutkimuksesta on saatu positiivinen 
tulos, on tarkasteltava sukusoluihin kohdistuvan mutageenisuuden mahdollisuutta 
kaikkien saatavilla olevien tietojen pohjalta, mukaan lukien toksikokineettiset todisteet. 
Jos sukusoluihin kohdistuvasta mutageenisuudesta ei voida tehdä selviä johtopäätöksiä, 
on harkittava lisätutkimuksia.
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ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.6.3. Rekisteröijän on ehdotettava tai kemikaalivirasto voi vaatia pitkäaikaista toistettua 
myrkyllisyystutkimusta (vähintään 12 kuukautta) 39 tai 40 artiklan mukaisesti, jos 
ihmisen altistumisen toistuvuuden ja keston perusteella voidaan olettaa, että 
pitempiaikainen tutkimus on aiheellinen ja yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– 28 tai 90 vuorokauden tutkimuksessa on havaittu erityisen huolestuttavaa ja 

vakavaa myrkyllisyyttä, ja saatavilla oleva näyttö ei riitä toksikologiseen 

arviointiin tai riskin kuvaamiseen, tai

– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, joiden molekyylirakenne on selvästi 

samanlainen kuin tutkittavalla aineella, ei ole havaittu 28 tai 90 vuorokauden 

tutkimuksessa, tai

– aineella voi olla vaarallinen ominaisuus, jota ei voida havaita 90 vuorokauden 

tutkimuksessa.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.6.4 Rekisteröijän on ehdotettava tai kemikaalivirasto voi vaatia lisätutkimuksia 39 tai 

40 artiklan mukaisesti, jos:

– todetaan erityisen huolestuttavaa myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla oleva näyttö ei riitä toksikologiseen 

arviointiin ja/tai riskin kuvaamiseen. Tällöin voi myös olla asianmukaisempaa 

tehdä erityisiä myrkyllisyystutkimuksia, jotka on suunniteltu näiden vaikutusten 

tutkimiseen (esim. immunotoksisuus, neurotoksisuus), tai

– altistumiseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 

altistumistasoihin, jotka ovat lähellä niitä annostasoja, joilla myrkyllisyyttä 

havaitaan).

8.7 Lisääntymismyrkyllisyys 8.7 Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja 

asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja asianmukaiset 

riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

– aineen toksikologinen aktiivisuus on matala (ei näyttöä myrkyllisyydestä missään 

käytössä olevissa testeissä), toksikokineettisten tietojen perusteella voidaan 

näyttää toteen, että asiaankuuluvien altistumisreittien kautta ei tapahdu 

systeemistä imeytymistä (esimerkiksi pitoisuudet plasmassa tai veressä ovat 

havaintorajan alapuolella käytettäessä herkkää menetelmää eikä ainetta ja aineen 

metaboliitteja ole virtsassa, sappinesteessä tai uloshengitetyssä ilmassa) ja 

ihmisten altistumista ei esiinny tai ei esiinny merkittävästi.

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen tiedetään täyttävän 

lisääntymiselle vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R60 luokittelun perusteet ja saatavilla olevat 

tiedot ovat riittävät kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita muita hedelmällisyyttä 

koskevia testejä. On kuitenkin harkittava, onko tarpeen suorittaa kehitysmyrkyllisyystestaus.

Jos aineen tiedetään aiheuttavan kehitysmyrkyllisyyttä ja sen tiedetään täyttävän lisääntymiselle 

vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R61 luokittelun perusteet ja saatavilla olevat tiedot ovat 

riittävät kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita muita kehitysmyrkyllisyyttä koskevia 

testejä. On kuitenkin harkittava, onko tarpeen suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia 

koskeva testaus.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus yhdellä lajilla,
asianmukaisin antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistumisreitti (OECD 414).

8.7.3. Kahden sukupolven lisääntymisvaarallisuustutkimus

yhdellä lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 

antotie ottaen huomioon ihmisen todennäköinen 

altistumisreitti, mikäli tätä ei ole jo toimitettu osana 

liitteen IX vaatimuksista.
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SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

8.9.1 Karsinogeenisyystutkimus 8.9.1 Rekisteröijä voi ehdottaa tai kemikaalivirasto voi vaatia karsinogeenisyystutkimusta

39 tai 40 artiklan mukaisesti, jos:

– ainetta käytetään laajalti tai on näyttöä ihmisen usein toistuvasta tai pitkäaikaisesta 

altistumisesta, ja

– aine on luokiteltu perimää vaurioittavien aineiden luokkaan 3 tai toistuvilla 

annoksilla tehdy(i)stä kokeesta (kokeista) on näyttöä, että aine pystyy aiheuttamaan 

kudosten liikakasvua ja/tai pre-neoplastisia vaurioita.

Jos aineet on luokiteltu perimää vaurioittavien aineiden luokkaan 1 tai 2, oletuksena on, 

että genotoksinen karsinogeenisyys on todennäköistä. Näissä tapauksissa ei yleensä vaadita 

karsinogeenisyystestausta.
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9. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

9.2. Hajoaminen 9.2. Lisää bioottisen hajoamisen testausta on ehdotettava, jos liitteen I mukainen 

kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen hajoamista ja sen hajoamistuotteita 

on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu kemikaaliturvallisuusarvioinnin 

tuloksista ja niihin voi sisältyä simulointitestaus soveltuvissa väliaineissa (esimerkiksi vesi, 

sedimenttiaines tai maaperä).

9.2.1. Bioottinen

9.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen ympäristössä

9.3.4. Muut tiedot aineen ja/tai hajoamistuotteiden kohtalosta 

ja käyttäytymisestä ympäristössä

9.3.4 Rekisteröijän on ehdotettava tai kemikaalivirasto voi vaatia lisätestausta 39 tai 40 artiklan 

mukaisesti, jos liitteen I mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen 

käyttäytymistä ympäristössä ja sen lopullista kohtaloa on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n 

valinta riippuu kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 10
LIITE X DG C I FI

SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

9.4. Vaikutukset maaeliöstöön 9.4. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista myrkyllisyystestausta, jos liitteen I mukaisen 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin tulokset viittaavat siihen, että aineen ja/tai 

hajoamistuotteiden maaeliöihin kohdistuvia vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n 

valinta riippuu kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.

Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos maaperän altistuminen suoraan ja epäsuoraan on 

epätodennäköistä.

9.4.4. Selkärangattomilla tehtävä pitkäaikainen 

myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo toimitettu 

osana liitteen IX vaatimuksia.

9.4.6. Pitkäaikainen myrkyllisyystestaus kasveilla, jollei 

sellaista ole jo toimitettu osana liitteen IXI vaatimuksia.

9.5.1. Pitkäaikainen myrkyllisyys sedimentin eliöille 9.5.1. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista myrkyllisyystestausta, jos 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin tulokset viittaavat siihen, että aineen ja/tai asiaankuuluvien 

hajoamistuotteiden sedimentin eliöihin kohdistuvia vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. 

Testi(e)n valinta riippuu kemikaaliturvallisuusarvioinnin tuloksista.

9.6.1. Pitkäaikainen myrkyllisyys tai lisääntymisvaarallisuus 

linnuille

9.6.1. Testauksen tarve olisi harkittava huolellisesti ottaen huomioon laaja nisäkkäitä koskeva 

tietokokonaisuus, joka on yleensä saatavilla tämän tonnimäärän osalta.
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10. OSOITUS- JA ANALYYSIMENETELMÄT

Kuvaus analyysimenetelmistä, joilla kyseiseen ympäristön osa-alueeseen kohdistuvat tutkimukset on tehty, on toimitettava pyydettäessä. Jos 

analyysimenetelmiä ei ole saatavilla, on se perusteltava.
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LIITE XI

YLEISET SÄÄNNÖT LIITTEISSÄ VII–X VAHVISTETTUJEN

VAKIOTESTAUSOHJELMIEN MUKAUTTAMISEKSI

Liitteissä VII–X vahvistetaan tietovaatimukset kaikille aineille, joita valmistetaan tai tuodaan 

maahan seuraavia määriä:

– vähintään yksi tonni, 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan,

– vähintään 10 tonnia, 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan,

– vähintään 100 tonnia, 12 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan ja

– vähintään 1000 tonnia, 12 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan.

Liitteiden VII–X sarakkeessa 2 annettujen erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä voi mukauttaa 

vakiotestausohjelmaa tämän liitteen 1 jaksossa vahvistettujen yleissääntöjen mukaisesti. 

Arvioinneista vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida nämä 

vakiotestausohjelmaan tehdyt mukautukset.

1. TESTAUS EI VAIKUTA TIETEELLISIN PERUSTEIN TARPEELLISELTA

1.1. Olemassa olevien raakatietojen käyttö

1.1.1. Fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia koskevat raakatiedot kokeista, joita ei ole tehty hyvän 

laboratoriokäytännön tai 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen testimenetelmien mukaisesti
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Raakatietojen on katsottava olevan samanarvoisia kuin 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 

vastaavilla testimenetelmillä saadut raakatiedot, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1) tiedot riittävät luokituksen, merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin laatimiseen,

2) toimitetaan riittävä dokumentaatio tutkimuksen asianmukaisuuden arvioimiseksi, ja

3) tiedot ovat pätevät tutkittavan ominaisuuden osalta ja suoritetussa tutkimuksessa 

käytetyn laadunvarmistuksen taso on hyväksyttävä.

1.1.2. Ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyviä ominaisuuksia koskevat raakatiedot kokeista, 

joita ei ole tehty hyvän laboratoriokäytännön tai 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 

testimenetelmien mukaisesti

Raakatietojen on katsottava olevan samanarvoisia kuin 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 

vastaavilla testimenetelmillä saadut raakatiedot, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1) tiedot riittävät luokituksen, merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin laatimiseen,

2) tärkeimpiä muuttujia, jotka oli määrä tutkia 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 

vastaavissa testimenetelmissä, on käsitelty riittävästi ja luotettavasti,

3) altistumisen kesto on verrattavissa 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vastaavien 

testimenetelmien kestoon tai se on pitempi, mikäli altistumisen kesto on 

merkityksellinen muuttuja, ja

4) tutkimuksesta toimitetaan riittävä ja luotettava dokumentaatio.
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1.1.3. Aiemmat ihmisillä saadut raakatiedot

Aineistossa on tarkasteltava ihmisiä koskevia aiempia tietoja, kuten epidemiologisia 

tutkimuksia altistuneista väestöryhmistä sekä vahingossa tapahtuneesta tai työperäisestä 

altistumisesta tai kliinisistä tutkimuksista saatuja tietoja.

Tietojen merkitys tietyn ihmisiä koskevan terveysvaikutuksen suhteen riippuu muun 

muassa määrityksen tyypistä, tutkituista muuttujista sekä vasteen suuruudesta ja 

spesifisyydestä ja siitä seuraavasta vaikutuksen ennustettavuudesta. Tietojen riittävyyden 

arviointiperusteita ovat:

1) altistettujen ja verrokkiryhmien asianmukainen valinta ja kuvaaminen,

2) altistumisen asianmukainen kuvaaminen,

3) riittävän pitkä seuranta sairauden ilmenemisen havaitsemiseksi,

4) validi menetelmä vaikutuksen havaitsemiseksi,

5) tilastoharhan ja häiritsevien tekijöiden asianmukainen tarkastelu sekä

6) kohtuullinen tilastollinen luotettavuus päätelmien perustelemiseksi.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävä ja luotettava dokumentaatio.
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1.2. Todistusnäyttö

Monesta toisistaan riippumattomasta tietolähteestä voidaan saada riittävästi näyttöä, jonka 

perusteella voidaan tehdä oletus tai päätelmä, että aineella on tai ei ole tiettyä vaarallista 

ominaisuutta, kun taas pelkästään yhdestä lähteestä saadun tiedon katsotaan olevan 

riittämätön.

Myös uusilla vasta kehitetyillä testimenetelmillä, jotka eivät vielä sisälly 13 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuihin testimenetelmiin, tai komission tai kemikaaliviraston 

vastaavaksi tunnustamalla kansainvälisellä testimenetelmällä voidaan saada riittävästi 

näyttöä, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmä, että aineella on tai ei ole tiettyä 

vaarallista ominaisuutta.

Kun on saatavilla riittävästi näyttöä siitä, onko aineella tietty vaarallinen ominaisuus tai ei:

– kyseistä ominaisuutta ei saa enää testata selkärankaisilla,

– lisätestejä, joissa ei käytetä selkärankaisia, ei tarvitse tehdä.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävä ja luotettava dokumentaatio.
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1.3. Kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde ((Q)SAR)

Valideista kvalitatiivisista tai kvantitatiivisista rakenne-aktiivisuussuhdemalleista saadut 

tulokset voivat osoittaa tietyn vaarallisen ominaisuuden olemassaolon tai puuttumisen. 

Näistä malleista saatuja tuloksia voidaan käyttää testauksen sijasta, kun seuraavat ehdot 

täyttyvät:

– tulokset on johdettu sellaisesta (Q)SAR-mallista, jonka tieteellinen pätevyys on 

vahvistettu,

– aine kuuluu (Q)SAR-mallin soveltamisalan piiriin,

– tulokset riittävät luokituksen, merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin laatimiseen, ja

– käytetystä menetelmästä toimitetaan riittävä ja luotettava dokumentaatio.

Virasto kehittää yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ohjeet sen 

arvioimiseksi, mitkä (Q)SAR-mallit täyttävät nämä ehdot. Ne toimittavat tarvitseville 

ohjeet ja antavat esimerkkejä.

1.4. In vitro -menetelmät

Sopivilla in vitro -menetelmillä saadut tulokset voivat osoittaa tietyn vaarallisen 

ominaisuuden olemassaolon tai niillä voi olla tärkeä merkitys mekanistisen ymmärryksen 

kannalta, joka puolestaan voi olla tärkeää arvioinnin kannalta. Tässä yhteydessä 

"sopivalla" tarkoitetaan kansainvälisesti sovittujen testien kehittämiseen sovellettavien 

perusteiden mukaisesti riittävän pitkälle kehitettyä (esim. ECVAM-perusteet (Euroopan 

vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskus) testin kirjaamiseksi 

ennakkovalidointiprosessiin). Mahdollisesta riskistä riippuen voi olla tarpeen vahvistaa 

tulokset välittömästi, mikä voi edellyttää laajempaa testausta kuin liitteessä VII tai VIII 

säädettyjen tietojen saamiseksi on tarpeen, tai tulosten vahvistusta voidaan ehdottaa siten, 

että testataan laajemmin kuin liitteessä IX tai X on säädetty kullekin tonnimäärätasolle.
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Jos tällaisilla in vitro -menetelmillä saatujen tulosten perusteella tietty vaarallinen 

ominaisuus ei näytä todennäköiseltä, on kyseinen testi kuitenkin tehtävä asianomaisella 

tonnimäärätasolla negatiivisen tuloksen varmistamiseksi, paitsi jos testausta ei vaadita 

liitteiden VII–X tai tämän liitteen muiden sääntöjen perusteella.

Vahvistusta ei tarvita, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) tulokset on johdettu sellaisesta in vitro -menetelmästä, jonka tieteellinen pätevyys on 

vahvistettu validointitutkimuksella kansainvälisesti sovittujen validointiperusteiden 

mukaisesti,

2) tulokset riittävät luokituksen, merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin laatimiseen, ja

3) käytetystä menetelmästä toimitetaan riittävä ja luotettava dokumentaatio.

1.5. Aineiden ryhmittely ja interpolointiin perustuva lähestymistapa

Aineita, joiden fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset ominaisuudet 

ovat todennäköisesti samanlaisia tai ovat todennäköisesti säännöllisen mallin mukaiset 

rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi, voidaan pitää aineryhmänä tai -"luokkana". 

Ryhmäkäsitteen soveltaminen edellyttää, että fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, ihmisten 

terveyteen kohdistuvat vaikutukset ja ympäristövaikutukset tai käyttäytyminen 

ympäristössä voidaan ennakoida yhtä tai useampaa ryhmään kuuluvaa vertailuainetta 

koskevista tiedoista interpoloimalla ryhmän toisiin aineisiin. Täten jokaista ainetta ei 

tarvitse testata jokaisen ominaisuuden suhteen.
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Samanlaisten ominaisuuksien pohjana voi olla:

1) yhteinen toiminnallinen ryhmä,

2) yhteiset lähtöaineet ja/tai fysikaalisissa ja biologisissa prosesseissa todennäköisesti 

muodostuvat yhteiset hajoamistuotteet, mistä on tuloksena rakenteeltaan samanlaisia 

kemikaaleja, tai

3) ominaisuuksien voimakkuus muuttuu kussakin kategoriassa vakiomuotoisesti.

Jos ryhmäkäsitettä sovelletaan, aineet on luokitettava ja merkittävä tältä pohjalta.

Kaikissa tapauksissa:

– tulosten olisi oltava riittävät luokituksen, merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin 

laatimiseen,

– tulosten olisi katettava riittävästi ja luotettavasti 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 

vastaavissa testimenetelmissä käsitellyt tärkeimmät parametrit

– tulosten olisi katettava sellainen altistumisen kesto, joka on vastaava tai pidempi kuin 

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa vastaavissa testimenetelmissä, jos altistumisen 

kesto on merkityksellinen parametri, ja

– on toimitettava riittävä ja luotettava dokumentaatio sovelletusta menetelmästä.
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2. TESTAUS EI OLE TEKNISESTI MAHDOLLISTA

Tiettyä ominaisuutta ei tarvitse testata, jos tutkimusta ei voida tehdä aineen ominaisuuksiin 

liittyvistä teknisistä syistä: esimerkiksi jos aine haihtuu tai reagoi erittäin helposti tai on 

epästabiili, jos aineen sekoittuminen veteen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran tai 

jos aineen leimaaminen radioaktiivisesti tietyissä tutkimuksissa ei ole mahdollista. 

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa testimenetelmissä esitettyjä ohjeita ja erityisesti tietyn 

menetelmän teknisiin rajoituksiin liittyviä ohjeita on noudatettava aina.

3. AINEKOHTAINEN, ALTISTUMISEEN PERUSTUVA TESTAUS

3.1. Testausta liitteessä VIII olevan 8.6 ja 8.7 jakson ja liitteiden IX ja X mukaan ei tarvitse 

tehdä, jos se voidaan perustella kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä 

altistumisskenaario(i)lla.

3.2. Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät perustelut ja dokumentaatio. Perustelujen on 

pohjauduttava liitteessä I olevan 5 jakson mukaiseen altistumisen arviointiin ja niiden on 

oltava yhdenmukaiset 3.3 kohdan mukaisesti vahvistettavien perusteiden kanssa ja erityiset 

käyttöedellytykset on ilmoitettava kemikaalien toimitusketjua käyttäen 

31 tai 32 artiklan mukaisesti.

3.3. Komissio vahvistaa perusteet, joissa määritellään, millaiset ovat 2 jakson mukaiset riittävät 

perustelut, 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti viimeistään …*.

  

* 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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LIITE XII

YLEISET MÄÄRÄYKSET JATKOKÄYTTÄJILLE AINEIDEN ARVIOINTIA JA 

KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA VARTEN

Johdanto

Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, miten jatkokäyttäjien on arvioitava ja dokumentoitava, 

että heidän käyttämästään aineesta (käyttämistään aineista) aiheutuvat riskit hallitaan 

asianmukaisesti käytön aikana, kun heille toimitettu käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseistä 

käyttötapaa, ja että toimitusketjussa jäljempänä toimivat käyttäjät voivat hallita riskit 

asianmukaisesti. Arvioinnin on katettava aineen koko elinkaari siitä lähtien kun jatkokäyttäjä 

vastaanottaa aineen, mukaan luettuna oma käyttö ja tunnistetut käyttötavat jäljempänä 

toimitusketjussa. Arvioinnissa on tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä sellaisenaan sekä 

valmisteeseen tai esineeseen sisältyvän aineen käyttöä.

Tehdessään kemikaaliturvallisuusarviointia ja laatiessaan kemikaaliturvallisuusraporttia 

jatkokäyttäjän on tarkasteltava kemikaalin toimittajalta tämän asetuksen 31 ja 32 artiklan mukaisesti 

saamiaan tietoja. Jos on käytettävissä yhteisön lainsäädännön nojalla tehty soveltuva arviointi 

(esimerkiksi asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti loppuun saatettu riskinarviointi), se on 

otettava huomioon kemikaaliturvallisuusarviointia tehtäessä; tämän on myös näyttävä 

kemikaaliturvallisuusraportissa. Näistä arvioinneista tehdyt poikkeamat on perusteltava. Muissa 

kansainvälisissä ja kansallisissa ohjelmissa tehdyt arvioinnit voidaan myös ottaa huomioon.
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Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointiin ja kemikaaliturvallisuusraportin laatimiseen kuuluu 

kolme vaihetta:

Vaihe 1: Altistumisskenaario(ide)n laadinta

Jatkokäyttäjän on laadittava altistumisskenaarioita sellaisille käyttötavoille, joita hänelle liitteessä I 

olevan 5 jakson mukaisesti toimitettu käyttöturvallisuustiedote ei kata.

Vaihe 2: Tarvittaessa aineen toimittaja tarkentaa vaaran arviointia

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hänelle toimitetussa käyttöturvallisuustiedotteessa raportoidut vaaroja 

ja PBT-aineita koskevat arviot ovat asianmukaiset, ei tarvita muuta vaaranarviointia tai PBT- ja 

vPvB-aineiden arviointia. Hän voi tällöin käyttää riskien kuvaamisessa aineen toimittajan antamia 

asiaa koskevia tietoja. Tämä on ilmoitettava kemikaaliturvallisuusraportissa.

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hänelle toimitetussa käyttöturvallisuustiedotteessa raportoidut arviot 

eivät ole asianmukaisia, hänen on tehtävä tarvittavat arviot liitteessä I olevan 1–4 jakson mukaisesti 

hänen tarkoituksiinsa sopivalla tavalla.

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hän tarvitsee kemikaaliturvallisuusraporttinsa laatimiseen lisätietoja 

sen lisäksi, mitä tavarantoimittaja on hänelle toimittanut, hänen on hankittava kyseiset tiedot. Jos 

tiedot voidaan saada vain selkärankaisilla tehtävillä testeillä, hänen on jätettävä virastolle 

testausstrategiaa koskeva ehdotus 37 artiklan mukaisesti. Hänen on selitettävä, miksi hän katsoo 

lisätiedot tarpeellisiksi. Lisätestien tuloksia odottaessaan hänen on kirjattava 

kemikaaliturvallisuusraporttiinsa käyttöön ottamansa riskinhallintatoimenpiteet, joiden 

tarkoituksena on hallita tutkittavia riskejä.

Kun mahdolliset lisätestit on tehty, jatkokäyttäjän on muutettava kemikaaliturvallisuusraporttia ja 

käyttöturvallisuustiedotetta, jos hänen on laadittava sellainen, tulosten mukaisesti.
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Vaihe 3: Riskien kuvaaminen

Riskit on kuvattava kullekin uudelle altistumisskenaariolle liitteessä I olevan 6 jakson mukaisesti. 

Riskien kuvaaminen on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asianmukaisen otsakkeen alla, ja 

siitä on esitettävä tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteessa asianmukaisissa kohdissa.

Laadittaessa altistumisskenaariota on tarpeen tehdä alustavia oletuksia toimintaolosuhteista ja 

riskinhallintatoimenpiteistä. Jos alustavat oletukset johtavat riskien kuvaamiseen, joka osoittaa 

ihmisten terveyden ja ympäristön riittämätöntä suojelua, on tarpeen toteuttaa toistuva prosessi 

muuttamalla yhtä tai useampaa tekijää kunnes voidaan osoittaa riittävä hallinta. Tämä saattaa 

edellyttää vaaraa tai altistumista koskevien lisätietojen tuottamista tai prosessin, 

toimintaolosuhteiden tai riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaista muuttamista. Näin ollen 

voidaan käyttää toistoa toisaalta laadittaessa (alustavia) altistumisskenaarioita ja tarkistettaessa 

niitä, mihin sisältyy riskinhallintatoimenpiteiden kehittämistä ja toteuttamista, ja toisaalta 

tuotettaessa lisätietoja lopullisen altistumisskenaarion laatimiseksi. Lisätietojen tuottamisen 

tarkoituksena on tarkempien riskien kuvausten tekeminen, joka perustuu tarkempaan vaaran ja/tai 

altistumisen arviointiin.

Jatkokäyttäjän on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportissaan kemikaaliturvallisuusarvionsa 

yksityiskohtaisesti liitteessä I olevassa 7 jaksossa määritellyn lomakkeen B osan 9 ja 10 jaksossa ja 

tarvittaessa lomakkeen muissa jaksoissa.

Kemikaaliturvallisuusraportin A osassa on ilmoitettava, että jatkokäyttäjä toteuttaa omassa 

käytössään relevanteissa altistumisskenaarioissa kuvattuja riskinhallintatoimenpiteitä ja että 

altistumisskenaarioissa tunnistettuja käyttötarkoituksia varten kuvatut riskinhallintatoimenpiteet 

ilmoitetaan toimitusketjussa eteenpäin.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 1
LIITE XIII DG C I FI

LIITE XIII

PERUSTEET HITAASTI HAJOAVIEN, ELÄVIIN KUDOKSIIN KERTYVIEN JA

MYRKYLLISTEN AINEIDEN SEKÄ ERITTÄIN HITAASTI HAJOAVIEN JA ERITTÄIN

VOIMAKKAASTI ELÄVIIN KUDOKSIIN KERTYVIEN AINEIDEN TUNNISTAMISEKSI

Tässä liitteessä vahvistetaan perusteet seuraavantyyppisten aineiden tunnistamiseksi:

i) hitaasti hajoavat, eläviin kudoksiin kertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet);

ii) erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyvät aineet 

(vPvB-aineet).

Aine katsotaan PBT-aineeksi, jos se täyttää 1.1, 1.2 ja 1.3 jaksossa esitetyt perusteet. Aine katsotaan 

vPvB-aineeksi, jos se täyttää 2.1 ja 2.2 jaksossa esitetyt perusteet. Tätä liitettä ei sovelleta 

epäorgaanisiin aineisiin, mutta sitä sovelletaan organometalleihin.

1. PBT-aineet

Aine, joka täyttää kaikki kolme seuraavissa jaksoissa esitettyä perustetta, on PBT-aine.
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1.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)

Aine täyttää hidasta hajoamista koskevan perusteen (P-), jos:

– sen puoliintumisaika merivedessä on yli 60 vuorokautta,

– sen puoliintumisaika makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta,

– sen puoliintumisaika merisedimentissä on yli 180 vuorokautta,

– sen puoliintumisaika makean veden tai suistoveden sedimentissä on yli 120 

vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 120 vuorokautta.

Hajoamisen hitauden arvioinnin ympäristössä on perustuttava saatavilla oleviin 

puoliintumisaikaa koskeviin tietoihin, jotka on kerätty asianmukaisissa olosuhteissa, jotka 

rekisteröijän on selostettava.

1.2. Kertyvyys eläviin kudoksiin

Aine täyttää kertyvyyttä eläviin kudoksiin koskevan perusteen (B-), jos:

– sen biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on yli 2000.

Eläviin kudoksiin kertyvyyden arvioinnin on perustuttava vesieliöissä tehtyjen 

kertyvyyskokeiden mittaustuloksiin. Voidaan käyttää sekä makean veden että meriveden 

eliölajeilla saatuja mittaustuloksia.
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1.3. Myrkyllisyys

Aine täyttää myrkyllisyyttä koskevan perusteen (T-), jos:

– pitkäaikaisessa kokeessa saatu vaikutukseton pitoisuus (NOEC-arvo) meri- tai 

makean veden eliöillä on alle 0,01 mg/l,

– aine on luokiteltu karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2, mutageenisuusluokkaan 1 tai 

2 tai lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 tai

– on olemassa muuta näyttöä kroonisesta myrkyllisyydestä, jonka osoittaa luokitus T, 

R48 tai Xn, R48 direktiivin 67/548/ETY mukaan.

2. vPvB-aineet

Aine, joka täyttää seuraavissa jaksoissa esitetyt perusteet, on vPvB-aine.

2.1. Pysyvyys (hidas hajoaminen)

Aine täyttää erittäin hidasta hajoamista koskevan perusteen (vP-), jos:

– sen puoliintumisaika merivedessä, makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 60 

vuorokautta,

– sen puoliintumisaika meriveden, makean veden tai suistoveden sedimentissä on yli 

180 vuorokautta tai

– sen puoliintumisaika maaperässä on yli 180 vuorokautta.

2.2. Kertyvyys eläviin kudoksiin

Aine täyttää erittäin voimakasta eläviin kudoksiin kertyvyyttä koskevan perusteen (vB-), 

jos:

– sen biologinen kertyvyystekijä (BCF-arvo) on yli 5000.
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LIITE XIV

LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO
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LIITE XV

ASIAKIRJA-AINEISTOT

I JOHDANTO JA YLEISET SÄÄNNÖKSET

Tässä liitteessä vahvistetaan yleiset periaatteet niiden asiakirja-aineistojen laatimiseksi, 

joissa ehdotetaan ja perustellaan:

– syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden 

sekä hengitysteitä herkistävien aineiden ja muiden vaikutusten yhdenmukaistettua 

luokitusta ja merkintää;

– yksilöimistä PBT-aineeksi, vPvB-aineeksi tai vastaavalla tavalla huolta aiheuttavaksi 

aineeksi;

– aineen valmistamista, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevia rajoituksia 

yhteisössä.

Tämän liitteen mukaisissa asiakirja-aineistoissa käytettävien menetelmien ja muodon 

osalta noudatetaan liitteen I asiaankuuluvia osia.

Kaikkien asiakirja-aineistojen osalta otetaan huomioon rekisteröintiasiakirjojen kaikki 

asiaankuuluvat tiedot ja muita saatavilla olevia tietoja voidaan käyttää. Niiden vaaroja 

koskevien tietojen osalta, joita ei ole aiemmin toimitettu kemikaalivirastolle, sisällytetään 

asiakirja-aineistoon yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä.
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II ASIAKIRJA-AINEISTOJEN SISÄLTÖ

1. Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden sekä 

hengitysteitä herkistävien aineiden ja muiden vaikutusten yhdenmukaistettua luokitusta ja 

merkintää koskeva asiakirja-aineisto

Ehdotus

Ehdotukseen on sisällytettävä kyseisen aineen (kyseisten aineiden) tunnistetiedot sekä 

ehdotettu yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät.

Perustelut

Käytettävissä olevien tietojen vertailu direktiivissä 67/548/ETY esitettyihin, syöpää 

aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä hengitysteitä 

herkistäviä aineita ja muita vaikutuksia koskeviin perusteisiin liitteessä I olevan 1 jakson 

asianmukaisten osien mukaisesti on toteutettava ja esitettävä liitteessä I olevan 

kemikaaliturvallisuusraportin B osassa kuvatussa muodossa.

Perustelut muiden vaikutusten osalta yhteisön tasolla

On perusteltava, että yhteisön tasolla on näytetty olevan tarvetta toimiin.

2. Aineen yksilöimistä PBT-aineeksi, vPvB-aineeksi tai 58 artiklan mukaisesti vastaavalla 

tavalla huolta aiheuttavaksi aineeksi koskeva asiakirja-aineisto

Ehdotus

Ehdotukseen on sisällytettävä kyseisen aineen (kyseisten aineiden) tunnistetiedot sekä se, 

ehdotetaanko sen yksilöimistä 56 artiklan a, b tai c kohdan mukaiseksi syöpää 

aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi, 56 artiklan 

d kohdan mukaiseksi PBT-aineeksi, 56 artiklan e kohdan mukaiseksi vPvB-aineeksi vai 

56 artiklan f kohdan mukaiseksi vastaavalla tavalla huolta aiheuttavaksi aineeksi.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 3
LIITE XV DG C I FI

Perustelut

Käytettävissä olevien tietojen vertailu 56 artiklan d kohdan mukaisia PBT-aineita ja 

56 artiklan e kohdan mukaisia vPvB-aineita koskeviin liitteen XIII perusteisiin tai vaarojen 

arviointi ja vertailu 56 artiklan f kohtaan liitteessä I olevien 1–4 jakson asianmukaisten 

osien mukaisesti on toteutettava. Se on esitettävä liitteessä I olevan 

kemikaaliturvallisuusraportin B osassa kuvatussa muodossa.

Tiedot altistumisista, vaihtoehtoisista aineista ja riskeistä

On esitettävä käytettävissä olevat käyttö- ja altistumistiedot sekä tiedot vaihtoehtoisista 

aineista ja tekniikoista.

3. Rajoitusehdotuksia koskeva asiakirja-aineisto

Ehdotus

Ehdotukseen on sisällytettävä kyseisen aineen tunnistetiedot sekä ehdotus (ehdotukset) 

valmistamista, markkinoille saattamista tai käyttöä (käyttötapoja) koskevaksi rajoitukseksi 

(rajoituksiksi) sekä yhteenveto perusteluista.

Tiedot vaaroista ja riskeistä

Riskit, joita rajoituksella on tarkoitus käsitellä, on kuvattava liitteen I asianmukaisten osien 

mukaisen vaarojen ja riskien arvioinnin pohjalta ja esitettävä kyseisessä liitteessä olevan 

kemikaaliturvallisuusraportin B osassa kuvatussa muodossa.

On esitettävä näyttöä siitä, etteivät käyttöön otetut riskinhallintatoimenpiteet 

(10–14 artiklan mukaisesti tehdyissä rekisteröinneissä mainitut mukaan luettuina) ole 

riittäviä.
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Tiedot vaihtoehdoista

On esitettävä käytettävissä olevat tiedot vaihtoehtoisista aineista ja tekniikoista, mukaan 

lukien:

– tiedot vaihtoehtojen valmistukseen ja käyttöön liittyvistä riskeistä ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle;

– saatavuus, ja sen riippuvuus ajasta;

– tekninen ja taloudellinen toteutettavuus.

Yhteisön tasolla toteutettavien rajoitusten perustelut

On annettava perustelut sille, että:

– toimia tarvitaan yhteisön laajuisesti

– rajoitus on soveltuvin yhteisön laajuinen toimenpide seuraavien perusteiden 

mukaisesti arvioiden:

i) tehokkuus: rajoitus on kohdistettava niihin vaikutuksiin tai altistumistapoihin, 

jotka aiheuttavat yksilöidyt riskit, sillä on pystyttävä pienentämään kyseisiä 

riskejä kohtuullisessa ajassa hyväksyttävälle tasolle ja sen on oltava riskiin 

nähden oikeasuhteinen,

ii) käyttökelpoisuus: rajoituksen on oltava toteuttamiskelpoinen ja hallittavissa ja 

sen täytäntöönpanoa on voitava valvoa;

iii) seurattavuus: ehdotetun rajoituksen toteuttamista on voitava seurata.
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Sosioekonominen arviointi

Ehdotetun rajoituksen sosioekonomiset vaikutukset voidaan analysoida liitteen XVI 

mukaisesti. Tätä varten voidaan vertailla ehdotetun rajoituksen ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle aiheuttamia nettohyötyjä sen valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille, 

jakelijoille, kuluttajille ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan aiheuttamiin 

nettokustannuksiin.

Tiedot sidosryhmien kuulemisesta

Asiakirja-aineistoon on sisällytettävä tiedot sidosryhmien mahdollisesta kuulemisesta ja 

siitä, miten heidän näkemyksensä on otettu huomioon.
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LIITE XVI

SOSIOEKONOMINEN ANALYYSI

Tässä liitteessä esitetään pääpiirteet niistä tiedoista, joita hakija voi käsitellä jättäessään 

sosioekonomisen analyysin yhdessä lupahakemuksen kanssa 61 artiklan 5 kohdan a alakohdan 

mukaisesti tai rajoituksen ehdottamisen yhteydessä 68 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Virasto laatii ohjeet sosioekonomisen analyysin tekemisestä. Sosioekonominen analyysi tai sitä 

varten toimitettu aineisto on toimitettava viraston 110 artiklan mukaisesti määräämässä muodossa.

Sosioekonomisen analyysin tai sitä varten toimitettujen tietojen yksityiskohtaisuus ja laajuus ovat 

kuitenkin luvanhakijan vastuulla tai rajoitusta ehdotettaessa sen osapuolen vastuulla, jonka etua asia 

koskee. Toimitetuissa tiedoissa voidaan käsitellä sosioekonomisia vaikutuksia millä tahansa tasolla.

Sosioekonomisessa analyysissa voidaan käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

– luvan myöntämisen tai epäämisen vaikutus hakijaan (hakijoihin) tai, jos kyseessä on 

rajoitusehdotus, vaikutus kyseiseen teollisuudenalaan (esim. valmistajiin ja maahantuojiin), 

vaikutus kaikkiin muihin toimitusketjun toimijoihin, jatkokäyttäjiin ja niihin liittyviin 

yrityksiin: kaupalliset seuraukset, kuten vaikutukset investointeihin, tutkimukseen ja 

kehittämiseen sekä innovointiin, kertaluonteiset ja toimintakustannukset (esim. 

lainsäädännön noudattaminen, siirtymäjärjestelyt, käytössä oleviin prosesseihin sekä 

raportointi- ja seurantajärjestelmiin tehtävät muutokset, uuden teknologian asentaminen 

jne.) ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian yleiset kehityssuuntaukset,
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– luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusehdotuksen vaikutus kuluttajiin: esimerkiksi 

tuotteiden hinnat, muutokset tuotteiden koostumuksessa tai laadussa tai suoritusarvoissa, 

tuotteiden saatavuus, kuluttajien valintamahdollisuudet, sekä vaikutukset ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön siltä osin kuin ne vaikuttavat kuluttajiin,

– luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusehdotuksen vaikutukset työmarkkinoihin: 

esimerkiksi työpaikkojen ja työllisyyden turvaaminen,

– vaihtoehtoisten aineiden ja/tai teknologioiden saatavuus, sopivuus ja tekninen 

toteutettavuus ja niiden taloudelliset seuraukset sekä tiedot kyseisten toimialojen 

teknologisen muutoksen tahdista ja muutoskyvystä, lupahakemuksen ollessa kyseessä 

61 artiklan 5 kohdan b alakohdassa yksilöidyt mahdollisten käytettävissä olevien 

vaihtoehtojen sosiaaliset ja/tai taloudelliset vaikutukset,

– laajasti käsitettynä luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusehdotuksen merkitys 

liiketoiminnalle, kilpailulle ja taloudelliselle kehitykselle (erityisesti pk-yrityksille ja 

suhteessa kolmansiin maihin); tässä on mahdollisesti tarkasteltava paikallisia, alueellisia, 

kansallisia tai kansainvälisiä näkökohtia,

– kun on kyseessä rajoituksia koskeva ehdotus, ehdotukset muiksi sääntely- tai muiksi 

toimenpiteiksi, joilla voitaisiin saavuttaa ehdotetun rajoituksen tavoite (tässä on otettava 

huomioon voimassa oleva lainsäädäntö); siinä olisi myös arvioitava tehokkuus ja 

vaihtoehtoisiin riskinhallintatoimenpiteisiin liittyvät kustannukset,



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 3
LIITE XVI DG C I FI

– kun on kyseessä rajoituksia koskeva ehdotus tai evätty lupa, ehdotetun rajoituksen hyödyt 

ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt; esimerkiksi 

työntekijöiden terveys, ympäristönsuojelun taso ja näiden hyötyjen jakautuminen 

esimerkiksi maantieteellisesti tai väestöryhmittäin,

– sosioekonomisessa analyysissa voidaan käsitellä myös mitä tahansa muita kysymyksiä, 

joilla katsotaan olevan merkitystä hakijalle (hakijoille) tai jollekin sidosryhmälle.
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LIITE XVII

TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, VALMISTEIDEN

JA ESINEIDEN VALMISTUKSEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEN

JA KÄYTÖN RAJOITUKSET

Aineen, aineryhmien tai valmisteen nimitys Rajoitusehdot

1. Polyklooratut terfenyylit (PCT:t)

– Valmisteet, mukaan lukien jäteöljyt, 
joiden PCT-pitoisuus on suurempi kuin 
0,005 % painoprosenttia. 

1. Käyttö kielletty. Seuraavia 30 päivänä 
kesäkuuta 1986 käytössä olleita laitteita, 
laitoksia ja nesteitä voidaan kuitenkin 
käyttää, kunnes ne poistetaan käytöstä tai 
kunnes niiden käyttöikä päättyy:

a) suljetut sähkölaitejärjestelmät: 
muuntajat, vastukset ja induktorit;

b) suuret kondensaattorit (kokonaispaino 
≥ 1 kg);

c) pienet kondensaattorit;
d) suljettujen lämmönsiirtolaitteistojen 

lämpöä siirtävät nesteet;
e) maanalaisten kaivoslaitteiden 

hydraulinesteet.
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2. Jäsenvaltio voi ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojeluun liittyvistä syistä kieltää 
1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden, laitosten 
ja nesteiden käytön ennen niiden hävittämistä 
tai niiden käyttöajan päättymistä.

3. Käytössä olleiden 1 kohdassa tarkoitettujen 
laitteiden, laitosten ja nesteiden uudelleen 
myynti on kielletty.
4. Jos jäsenvaltio katsoo, että korvaavien 
esineiden käyttö ei teknisistä syistä ole 
mahdollista, se voi sallia PCT:n ja niitä 
sisältävien valmisteiden käytön, kun viimeksi 
mainitut on laitteiden tavanomaisissa huolto-
oloissa tarkoitettu ainoastaan täydentämään 
PCT:tä sisältävien nesteiden määrää 
asianmukaisesti toimivassa laitoksessa, joka 
on hankittu ennen 1 päivää lokakuuta 1985.

5. Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia 
raaka-aineina ja puolivalmisteina käytettävien 
aineiden ja valmisteiden markkinoille 
saattamisesta ja käyttöä koskevasta kiellosta, 
sikäli kuin ne katsovat, että näillä 
poikkeuksilla ei ole haitallista vaikutusta 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön ja sillä 
edellytyksellä, että ne toimittavat sen 
komissiolle etukäteen tiedoksi perusteluineen.
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6. PCT:tä sisältävissä laitteissa tai laitoksissa 
on oltava esillä PCT:n hävittämistä koskevat 
ohjeet sekä ohjeet niitä sisältävien laitteiden 
ja laitosten huollosta ja käytöstä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten aineiden 
ja valmisteiden merkintöjä koskevien muiden 
yhteisön säännösten täytäntöönpanoa. Näiden 
ohjeiden on oltava luettavissa vaakasuorassa, 
kun PCT:tä sisältävä esine on asennettu 
tavanomaisella tavalla. Tekstin on selvästi 
erotuttava taustasta ja oltava 
sen käyttöalueella ymmärrettävällä kielellä.

2. Kloorietyleeni 
(vinyylikloridimonomeeri)
CAS N:o 75-01-4

EINECS N:o 200-831-0

Ei saa käyttää aerosolin ponneaineena 
mihinkään tarkoitukseen.

3. Nestemäiset aineet tai valmisteet, joita 
pidetään vaarallisina neuvoston 
direktiivin 67/548/ETY ja direktiivin
1999/45/EY määritelmien mukaisesti.

1. Ei saa käyttää:

– koriste-esineissä, jotka on 
tarkoitettu tuottamaan valo- tai 
väriefektejä eri faasien avulla, 
esimerkiksi koristelampuissa ja 
tuhkakupeissa;

– pilailuvälineissä;

– yhdelle tai useammalle 
osanottajalle tarkoitetuissa peleissä 
tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa 
esineissä, jotka ovat myös 
koristeita.
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2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, 
aineet ja valmisteet:
– jotka aiheuttavat kemiallisen 

keuhkovaurion vaaraa ja jotka on 
merkitty lausekkeella R65,

– joita voidaan käyttää polttoaineena 
koristelampuissa, ja

– jotka saatetaan markkinoille 15 litran 
tai sitä pienemmissä pakkauksissa,

eivät saa sisältää väriaineita, ellei tätä vaadita 
verotussyistä, hajusteita tai molempia.

3. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja 
merkinnöistä annettujen muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, 2 kohdassa 
tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden 
pakkauksiin on merkittävä helposti luettavalla 
ja pysyvällä tavalla seuraava teksti, kun 
mainitut aineet ja valmisteet on tarkoitettu 
käytettäviksi lampuissa:
"Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput 
poissa lasten ulottuvilta".

4. Tris (2,3 dibromipropyyli)fosfaatti

CAS N:o 126-72-7

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten 
vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, 
jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa 
ihon kanssa.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 5
LIITE XVII DG C I FI

5. Bentseeni

CAS N:o 71-43-2
EINECS N:o 200-753-785

1. Ei saa käyttää markkinoille saatettavissa 
leluissa tai lelujen osissa, kun bentseenin 
määrä ylittää 5 mg/kg lelun tai lelun osan 
painosta.

2. Ei saa käyttää 0,1 painoprosentin tai sitä 
suurempina pitoisuuksina markkinoille 
saatettavien aineiden tai valmisteiden 
painosta.
3. 2 kohta ei kuitenkaan koske:

a) direktiivin 98/70/EY soveltamisalaan 
kuuluvia moottoripolttoaineita;

b) aineita ja valmisteita, joita käytetään 
teollisissa menetelmissä, joissa 
bentseeniä ei haihdu nykyisen 
lainsäädännön mukaisia 
enimmäispitoisuuksia suurempia määriä;

c) jätteitä, joista säädetään vaarallisista 
jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 
annetussa neuvoston direktiivissä 
91/689/ETY1 ja direktiivissä 
2006/12/EY.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 6
LIITE XVII DG C I FI

6. Asbestikuidut

a) Krokidoliitti
CAS N:o 12001-28-4

b) Amosiitti
CAS N:o 12172-73-5

c) AntofylliittiCAS N:o 77536-67-5

1. Näiden kuitujen ja esineiden, joihin niitä 
on tarkoituksella lisätty, saattaminen 
markkinoille ja käyttö kielletään.

d) Aktinoliitti CAS N:o 77536-66-4

e) TremoliittiCAS N:o 77536-68-6
f) Krysotiili2

CAS N:o 12001-29-5
CAS N:o 132207-32-0

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 
poikkeuksen olemassa olevien 
elektrolyysilaitteiden krysotiilia sisältävien 
(f alakohta) kalvojen markkinoille 
saattamisen ja käytön osalta, kunnes kalvojen 
käyttöaika umpeutuu tai sopivia asbestittomia 
esineitä tulee saataville, sen mukaan kumpi 
vaihtoehdoista toteutuu aikaisemmin. 
Komissio tarkistaa tämän poikkeuksen ennen 
1 päivää tammikuuta 2008.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
asbestikuituja sisältävien ja ennen 1 päivää 
tammikuuta 2005 asennettujen ja/tai käytössä 
olleiden esineiden käyttö on edelleen sallittu, 
kunnes ne poistetaan käytöstä tai niiden 
käyttöaika umpeutuu. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin ihmisten terveyden suojelemiseksi 
kieltää tällaisten esineiden käytön ennen kuin 
ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika 
umpeutuu.
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Alkaen ...* jäsenvaltiot eivät voi sallia uusien 
krysotiiliasbestia sisältävien sovellusten 
käyttöönottoa alueellaan.

3. Näiden kuitujen ja niitä sisältävien 
esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö 
edellä mainittujen poikkeusten mukaisesti on 
sallittua vain, jos esineissä on tämän liitteen 
lisäyksen 7 määräysten mukainen merkintä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten 
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien yhteisön muiden 
määräysten soveltamista.

7. Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi

CAS N:o 5455-55-1

8. Polybromatut bifenyylit; 
Polybromatut bifenyylit (PBB)
CAS N:o 59536-65-1

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten 
vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, 
jotka on tarkoitettu kosketuksiin ihon kanssa.

9. Kvillakuorijauhe (Quillaja saponaria) 
ja sen saponiinejä sisältävät 
johdannaiset
Helleborus viridisin ja Helleborus 
nigerin juurista saatava jauhe
Veratrum albumin ja Veratrum 
nigrumin juurista saatava jauhe

1. Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai 
sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä esimerkiksi 
aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä 
sisältäviin hajupommeihin.

  

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
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Bentsidiini ja/tai sen johdannaiset

CAS N:o 92-87-5
EINECS N:o 202-199-1

o-nitrobentsaldehydi
CAS N:o 552-89-6

Puujauhe
10. Ammoniumsulfidi

CAS N:o 12135-76-1
Ammoniumvetysulfidi

CAS N:o 12124-99-1
Ammoniumpolysulfidi

CAS N:o 9080-17-5
EINECS N:o 232-989-1

11. Bromietikkahappojen haihtuvat esterit:
Metyylibromiasetaatti

CAS N:o 96-32-2
EINECS N:o 202-499-2

Etyylibromiasetaatti
CAS N:o 105-36-2

EINECS N:o 203-290-9
Propyylibromiasetaatti

CAS N:o 35223-80-4
Butyylibromiasetaatti
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12. 2-Naftyyliamiini

CAS N:o 91-59-8
EINECS N:o 202-080-4

ja sen suolat
13. Bentsidiini

CAS N:o 92-87-5
EINECS N:o 202-199-1

ja sen suolat
14. 4-Nitrobifenyyli

CAS N:o 92-93-3
EINECS N:o 202-204-7

15. 4-Aminobifenyyli, ksenyyliamiini
CAS N:o 92-67-1

EINECS N:o 202-177-1
ja sen suolat

1. Ei saa käyttää 0,1 painoprosentin tai sitä 
suurempina pitoisuuksina markkinoille 
saatettavien aineiden tai valmisteiden 
painosta.
Tämä säännös ei kuitenkaan koske jätteitä, 
jotka sisältävät yhtä tai useampaa näistä 
aineista, ja jotka kuuluvat direktiivien 
91/689/ETY ja 2006/12/EY soveltamisalaan.
2. Tällaisia aineita ja valmisteita ei saa myydä 
suurelle yleisölle.
3. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, tällaisia valmisteita 
sisältävät pakkaukset on luettavasti ja 
pysyvästi merkittävä seuraavasti:
"Vain ammattikäyttöön."
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16. Lyijyhiilet:

a) neutraali vedetön karbonaatti
(PbCO3)

CAS N:o 598-63-0
EINECS N:o 209-943-4

b) 1trilyijy-bis(karbonaatti) 
-dihydroksidi 2 Pb CO3-Pb(OH)2

CAS N:o 1319-46-6
EINECS N:o 215-290-6

17. Lyijysulfaatit
a) PbSO4 (1:1)

CAS N:o 7446-14-2
EINECS N:o 231-198-9

b) Pbx SO4

CAS N:o 15739-80-7

EINECS N:o 239-831-0

Ei saa käyttää maaleissa ja maaleiksi 
tarkoitettujen valmisteiden aineosina lukuun 
ottamatta taideteosten ja historiallisten 
rakennusten sekä niiden sisätilojen entisöintiä 
ja kunnossapitoa, jos jäsenvaltiot haluavat 
sallia tämän alueellaan ILO:n 13 
yleissopimuksen lyijyvalkoisen ja 
lyijysulfaattien käyttöä maalissa koskevien 
määräysten mukaisesti.

18. Elohopeayhdisteet 1. Ei saa käyttää sellaisina aineina eikä 
sellaisten valmisteiden aineosina, jotka on 
tarkoitettu käytettäväksi:

a) estämään mikro-organismien, kasvien tai 
eläinten aiheuttama biologinen 
likaantuminen seuraavissa kohteissa:
– veneiden rungoissa,

– häkeissä, kohoissa, verkoissa ja 
muissa laitteissa tai välineissä, 
joita käytetään kalan tai 
simpukoiden ja osterien viljelyssä,
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– kaikissa kokonaan tai osittain 
veden alla olevissa laitteissa tai 
välineissä,

b) puun suojaukseen,
c) kovaa kulutusta kestävien 

teollisuustekstiilien ja niiden 
valmistukseen tarkoitetun langan 
kyllästämiseen,

d) teollisuuden vesien käsittelyyn niiden 
käytöstä riippumatta.

2. Sellaisten paristojen ja akkujen, jotka 
sisältävät enemmän kuin 0,0005 
painoprosenttia elohopeaa, mukaan lukien ne 
tapaukset joissa tällaiset paristot tai akut ovat 
laitteisiin liitettyinä, markkinoille saattaminen 
on kiellettävä. Tämä kielto ei koske 
nappikennoja eikä niistä koostuvia paristoja, 
jotka sisältävät enintään 2 painoprosenttia 
elohopeaa.

19. Arseeniseokset 1. Ei saa käyttää aineina eikä valmisteiden 
ainesosina seuraaviin tarkoituksiin:

a) Estämään mikro-organismien, kasvien 
tai eläinten kasvua

– veneiden rungoissa,
– häkeissä, kohoissa, verkoissa ja 

muissa laitteissa tai välineissä, 
joita käytetään kalan tai 
simpukoiden ja osterien viljelyssä,

– kaikissa kokonaan tai osittain 
veden alla olevissa laitteissa tai 
välineissä.

b) puun suojaukseen. Näin käsiteltyä puuta 
ei saa saattaa markkinoille.
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c) Seuraavia poikkeuksia kuitenkin 
sovelletaan:
i) Puunsuojauksessa käytettävät 

aineet ja valmisteet: voidaan 
käyttää vain tyhjiötä tai painetta 
puun kyllästämiseen käyttävissä 
teollisuuslaitoksissa, jos kyse on 
epäorgaanisten kupari-kromi-
arseeniyhdisteiden (CCA) 
liuoksesta (tyyppi C). Näin 
käsiteltyä puuta ei saa luovuttaa 
markkinoille ennen kuin kylläste 
on täysin kiinnittynyt.

ii) Edellä i alakohdassa tarkoitetuissa 
teollisuuslaitoksissa CCA-
liuoksilla käsitelty puu: voidaan 
saattaa markkinoille 
ammattimaiseen ja 
teollisuuskäyttöön seuraavissa 
rakenteissa, jos puun rakenteen 
eheys on välttämätöntä ihmisen tai 
karjan turvallisuuden kannalta ja 
jos suuren yleisön ihokosketus 
tällaisen puun kanssa on puun 
käyttöaikana epätodennäköistä:

– kantavat puurakenteet 
julkisissa rakennuksissa ja 
maatalouteen liittyvissä 
rakennuksissa, 
toimistorakennuksissa ja 
teollisuustiloissa,

– sillat ja siltarakenteet,

– puiset rakenneosat makean 
veden alueilla ja murtovesissä, 
esim. laiturit ja sillat,
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– meluaidat,

– lumivyörysuojat,
– valtateiden suoja-aidat ja 

-esteet,
– kuoritut havupuutolpat karja-

aitauksiin,
– maan tukirakenteet,

– sähköiset voimansiirto- ja 
televiestintäpylväät,

– maanalaisten raiteiden 
ratapölkyt.

Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokituksesta, 
pakkaamisesta ja merkinnöistä 
annettujen muiden yhteisön 
säännösten noudattamista, 
markkinoille saatettava käsitelty puu 
on yksittäin merkittävä seuraavasti:
"Vain ammattimaiseen ja 
teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia". 
Nippuina markkinoille saatettava 
puu on merkittävä: "Puuta 
käsiteltäessä käytettävä käsineitä. 
Hengityssuojainta ja silmäsuojusta 
käytettävä puuta leikattaessa tai 
työstettäessä. Syntynyt puujäte on 
käsiteltävä ongelmajätteenä 
käsittelyluvan saaneessa 
laitoksessa".
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iii) Edellä i ja ii alakohdassa 
tarkoitettua käsiteltyä puuta ei saa 
käyttää:

– asuinalueilla tai 
kotitalouksissa käytettävissä 
rakenteissa 
käyttötarkoituksesta 
riippumatta,

– käyttötarkoituksissa, joissa 
toistuva ihokosketus on 
mahdollinen,

– merivedessä,
– maatalouskäytössä, lukuun 

ottamatta edellä c alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitettua 
käyttöä karja-aitausten 
aidantolpissa ja puisissa 
rakenneosissa,

– käyttötarkoituksissa, joissa 
käsitelty puu voi joutua 
kosketuksiin ihmisten tai 
eläinten nautittavaksi 
tarkoitetun välituotteen ja/ tai 
valmiin tuotteen kanssa.

2. Ei saa käyttää sellaisina aineina eikä 
sellaisten valmisteiden ainesosina, jotka on 
tarkoitettu teollisuuden vesien käsittelyyn, 
käyttötarkoituksesta riippumatta.

20. Orgaaniset tinayhdisteet 1. Ei saa saattaa markkinoille aineina eikä 
valmisteiden ainesosina käytettäväksi 
biosidina vapaasti liukenevissa maaleissa.
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2. Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää 
aineina eikä valmisteiden ainesosina 
biosidiominaisuudessa estämään mikro-
organismien, kasvien tai eläinten kasvua:
a) kaikissa aluksissa, jotka on tarkoitettu 

käytettäväksi merellä, rannikko- ja 
suistoalueilla tai sisävesillä, pituudesta 
riippumatta;

b) häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa 
laitteissa tai välineissä, joita käytetään 
kalan tai simpukoiden ja osterien 
viljelyssä;

c) kaikissa kokonaan tai osittain veden 
alla olevissa laitteissa tai välineissä.

3. Ei saa käyttää sellaisina aineina eikä 
sellaisten valmisteiden ainesosina, jotka on 
tarkoitettu teollisuuden vesien käsittelyyn.

21. Di-µ-oxo-di-n-
butyylitinahydroksiboraani 
dibutyylitinavetyboraatti C8H19BO3Sn 
(DBB)
CAS N:o 75113-370
ELINCS N:o 401-040-5

Ei saa käyttää markkinoille saatettavina 
aineina ja tuotteiden aineosina pitoisuutena, 
joka on vähintään 0,1 prosenttia. Tämä 
säännös ei kuitenkaan koske tätä ainetta 
(DBB) tai sitä sisältäviä valmisteita, jos nämä 
on tarkoitettu ainoastaan valmistettavaksi 
valmiiksi esineiksi, joissa tämä aine ei enää 
esiinny pitoisuutena, joka on vähintään 
0,1 prosenttia.
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22. Pentakloorifenoli

CAS N:o 87-86-5
EINECS N:o 201-778-6

ja sen suolat ja esterit

1. Ei saa käyttää markkinoille saatettavissa 
aineissa tai valmisteissa pitoisuutena, joka on 
yhtä suuri tai suurempi kuin 
0,1 painoprosenttia.
2. Siirtymäsäännökset:

Ranska, Irlanti, Portugali, Espanja ja 
Yhdistynyt kuningaskunta voivat 31 päivään 
joulukuuta 2008 olla poikkeuksellisesti 
soveltamatta tätä säännöstä sellaisiin aineisiin 
ja valmisteisiin, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi teollisuuslaitoksissa, joissa 
pentakloorifenolia (PCP) ei joudu päästöinä 
ilmaan, veteen ja/tai maaperään suurempia 
määriä kuin voimassa olevassa 
lainsäädännössä on säädetty, kun on kyse 
seuraavista käyttötarkoituksista:

a) puun käsittely

Käsiteltyä puuta ei kuitenkaan saa 
käyttää:

– rakennusten sisällä koristukseen 
tai mihinkään muuhun 
tarkoitukseen (asuin-, työ-, 
virkistyskäyttö)

– seuraavien tuotteiden 
valmistukseen tai uudelleen 
käsittelyyn:
i) viljelyyn tarkoitetut astiat;

ii) pakkaukset, jotka voivat 
joutua kosketuksiin 
sellaisten raaka-aineiden, 
välituotteiden ja/tai 
valmiiden tuotteiden kanssa, 
jotka on tarkoitettu ihmisten 
ja/tai eläinten ravinnoksi;

iii) muut materiaalit, jotka 
voivat kontaminoida i ja ii 
kohdassa mainitut tuotteet;
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b) sellaisten kuitujen ja kovaan kulutukseen 
tarkoitettujen tekstiilitavaroiden 
kyllästäminen, joita ei missään 
tapauksessa ole tarkoitettu käytettäväksi 
vaatetuksessa tai sisustuksessa;

c) erityisissä poikkeustapauksissa 
jäsenvaltiot voivat yksittäistapauksissa 
sallia, että erikoistunut henkilöstö 
suorittaa niiden alueella kulttuurillisesti, 
taiteellisesti ja historiallisesti 
merkittävissä rakennuksissa ja niiden 
sijaintipaikalla tai hätätapauksissa 
lattiasienestä (Serpula lacrymans) tai 
homesienestä kärsivien puu- tai 
muuraustöiden korjauskäsittelyn.

Joka tapauksessa
a) yksinään tai valmisteen osana edellä 

mainittujen poikkeusten perusteella 
hyödynnettyjen valmisteiden osana 
käytetyn pentakloorifenolin sisältämän 
heksaklooribentsoparadioksiinin 
(HCDD) kokonaispitoisuus saa olla 
enintään kaksi miljoonasosaa (ppm);

b) näitä aineita ja valmisteita ei saa
– saattaa markkinoille muuten kuin 

20 litran ja sitä suuremmissa 
pakkauksissa

– myydä yleisölle.
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3. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, 1 ja 2 kohdissa 
tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden 
pakkaukset on merkittävä selvästi ja 
pysyvästi seuraavalla merkinnällä:

"Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön."
Tätä säännöstä ei sovelleta sellaisiin jätteisiin, 
jotka kuuluvat direktiivien 91/689/ETY ja 
2006/12/EY soveltamisalaan.

23. Kadmium

CAS N:o 7440-43-9

1. Ei saa käyttää värjäämään valmiita 
esineitä, jotka on valmistettu seuraavista 
aineista ja valmisteista:

EINECS N:o 231-152-8
ja sen yhdisteet

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

– polyuretaani (PUR) [3909 50]
– korkeapainepolyeteeni 

(LDPE), poikkeuksena 
korkeapainepolyetyleeni, jota 
käytetään värjätyn 
väkevöitteen valmistukseen 
[3901 10]

– selluloosa-asetaatti (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– selluloosa-asetaattibutyraatti 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

– epoksihartsit [3907 30]

– melamiiniformaldehydihartsit 
(MF) [3909 20]

3
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– ureaformaldehydihartsit (UF) 
[3909 10]

– tyydyttämättömät polyesterit 
(UP) [3907 91]

– polyetyleenitereftalaatti (PET) 
[3907 60]

– polybutyleenitereftalaatti 
(PBT)

– kirkas peruspolystyreeni 
[3903 11] [3903 19]

– akryylinitriilimetyyli-
metakrylaatti (AMMA)

– siloitettu polyetyleeni (VPE)

– iskunkestävä polystyreeni
– polypropyleeni (PP) [3902 10]

b) maalit [3208] [3209]

3

Jos kuitenkin maalien sinkkipitoisuus on 
korkea, niiden kadmium-
epäpuhtauspitoisuuden on oltava 
mahdollisimman pieni ja kaikissa 
tapauksissa korkeintaan 
0,1 painoprosenttia.

Käyttötavasta tai lopullisesta 
käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa 
tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille 
valmiita esineitä tai esineiden osia, jotka on 
valmistettu edellä luetelluista kadmiumilla 
värjätyistä aineista ja valmisteista, jos niiden 
kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena 
kadmiumina) on enemmän kuin 
0,01 painoprosenttia muovimateriaalista.
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2. Kuitenkaan 1 kohta ei koske 
turvallisuussyistä värjättäviä esineitä.
3. Ei saa käyttää seuraavien vinyylikloridin 
polymeereistä tai sekapolymeereistä 
valmistettujen valmiiden esineiden
stabiloimiseen:

– pakkausmateriaalit (kassit, astiat, 
pullot, kannet) [3923 29 10] 
[3920 41] [3920 42]

– toimisto- tai koulutarvikkeet 
[3926 10]

– huonekalujen, autonkorien ja 
vastaavien osat [3926 30]

– vaatteet ja asusteet (mukaan lukien 
käsineet) [3926 20]

– lattian ja seinän päällysteet 
[3918 10]

– kyllästetyt, pinnoitetut, päällystetyt 
tai laminoidut tekstiilikuidut 
[5903 10]

– keinonahka [4202]

– äänilevyt [8524 10]
– letkut ja putket ja niiden osat 

[3917 23]
– heiluriovet

– tieliikenteen ajoneuvot (sisäpinnat, 
ulkopinnat, alusta)

– rakennuksissa tai teollisuudessa 
käytettyjen teräslevyjen pinnoitus

– sähköjohtojen eristeet

3
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Käyttötavasta tai lopullisesta 
käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa 
tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille 
edellä mainittuja valmiita esineitä tai 
esineiden osia, jotka on valmistettu 
vinyylikloridien polymeereistä ja 
sekapolymeereistä sekä stabiloitu 
kadmiumpitoisilla aineilla, jos niiden 
kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena 
kadmiumina) on enemmän kuin 
0,01 painoprosenttia polymeerin massasta.

4. Kuitenkaan 3 kohta ei koske 
turvallisuussyistä kadmiumpohjaisilla 
stabilisaattoreilla käsiteltäviä valmiita 
esineitä.

5. Tässä asetuksessa "kadmioinnilla"
tarkoitetaan kaikkia metallipinnalla olevia 
metallisia kadmiumkerroksia tai -pinnoitteita.
Ei saa käyttää seuraavana luetelluilla 
aloilla/luetelluissa käyttökohteissa 
käytettävien metalliesineiden tai esineiden 
osien kadmiointiin: 
a) laitteet ja koneet, joita käytetään:

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

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

– jäähdytyksessä ja pakastamisessa 
[8418]

– kirjapainotyössä ja kirjansitomisessa 
[8440] [8442] [8443]

3
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b) laitteet ja koneet, joita käytetään 
seuraavien tuotteiden valmistukseen:

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

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

– saniteettitarvikkeet [7324]
– keskuslämmitys- ja 

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

3

Käyttötavasta tai lopullisesta 
käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa 
tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille 
kadmioituja esineitä tai tällaisten esineiden 
osia, joita käytetään edellä a ja b kohdassa 
luetelluilla aloilla/luetelluissa 
käyttökohteissa, ja esineitä, jotka 
valmistetaan b kohdassa tarkoitetuilla aloilla.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä 
sovelletaan myös kadmioituihin esineisiin tai 
tällaisten esineiden osiin, kun niitä käytetään 
alla a ja b kohdassa luetelluilla 
aloilla/luetelluissa käyttökohteissa, ja 
esineisiin, jotka valmistetaan alla b kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla:
a) laitteet ja koneet, joita käytetään 

seuraavien tuotteiden valmistukseen:

– paperi ja pahvi [8419 32] 
[8439] [8441]

– tekstiilit ja vaatteet [8444] 
[8445] [8447] [8448] [8449] 
[8451] [8452]

3
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b) laitteet ja koneet, joita käytetään 
seuraavien esineiden valmistukseen:

– teolliset käsittelylaitteet ja 
koneet [8425] [8426] [8427] 
[8428] [8429] [8430] [8431]

– tieliikenne- ja 
maatalousajoneuvot [87 luku]

– junat [86 luku]
– alukset [89 luku]

3

7. Kohtien 5 ja 6 rajoituksia ei kuitenkaan 
sovelleta:

– esineisiin ja esineiden osiin, joita 
käytetään ilmailu-, avaruus-, kaivos-, 
meri- ja ydinvoima-alalla, joissa 
sovelluksilta vaaditaan korkeita 
turvallisuusstandardeja, sekä tieliikenne-
ja maatalousajoneuvojen, junien ja 
alusten turvalaitteissa,

– sähköisiin kytkentöihin käyttöalasta 
riippumatta laitteilta vaaditun 
käyttövarmuuden vuoksi.

Kuultuaan jäsenvaltioita komissio arvioi 
tilanteen säännöllisin väliajoin noudattaen 
tämän asetuksen 132 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä sekä ottaen huomioon 
kadmiumia ja sen yhdisteitä korvaavia 
vaarattomampia aineita koskevan tietämyksen 
ja tekniikkojen kehityksen.
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24. Monometyyli —
tetraklooridifenyylimetaani
Kauppanimi: Ugilec 141

CAS N:o 76253-60-6

1. Tämän aineen ja sitä sisältävien 
valmisteiden ja esineiden markkinoille 
saattaminen ja käyttö on kiellettävä.

2. Poikkeuksena on, ettei 1 kohtaa sovelleta:

a) koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat jo 
käytössä 18 päivänä kesäkuuta 1994, 
siihen asti kun tällaiset koneet ja laitteet 
hävitetään.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 
kieltää tällaisten koneiden tai laitteiden 
käytön alueellaan ennen niiden käytöstä 
poistamista,

b) jo 18 päivänä kesäkuuta 1994 
jäsenvaltiossa käytössä olevien koneiden 
ja laitteiden kunnossapitoon.

3. Tämän aineen, tätä ainetta sisältävien 
valmisteiden ja tätä ainetta sisältävien 
koneiden tai laitteiden markkinoille 
saattaminen uudelleen käytettäväksi on 
kielletty.

25. Monometyyli–diklooridifenyylimetaani
Kauppanimi: Ugilec 121, Ugilec 21; 
CAS N:o — tuntematon

Tämän aineen ja sitä sisältävien valmisteiden 
ja esineiden markkinoille saattaminen ja 
käyttö on kiellettävä.

26. Monometyyli–dibromidifenyylimetaani 
bromibentsyylibromitolueeni, 
isomeerien seos

Kauppanimi: DBBT
CAS N:o 99688-47-8

Tämän aineen ja sitä sisältävien valmisteiden 
ja esineiden markkinoille saattaminen ja 
käyttö on kiellettävä.
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27. Nikkeli

CAS N:o 7440-02-0
EINECS N:o 231-111-4

ja sen yhdisteet

1. Ei saa käyttää:

a) ensiasennuskoruissa, jotka on tai joita ei 
ole tarkoitettu väliaikaisiksi, 
lävistettyihin korviin ja muihin 
lävistettyihin ihmiskehon osiin 
lävistyksen aiheuttaman haavauman 
umpeutumisen aikana, elleivät nämä 
ensiasennuskorut ole homogeenisia ja 
ellei nikkelin pitoisuus – nikkelin 
massan suhteena kokonaismassaan – ole 
alle 0,05 prosenttia,

b) tyypiltään ihon kanssa suoraan ja 
pitkäaikaiseen kosketukseen 
tarkoitetuissa esineissä, kuten:
– korvakoruissa,

– kaulakoruissa, rannekoruissa ja 
ketjuissa, nilkkakoruissa ja 
sormuksissa,

– rannekellojen kuorissa, 
kellonranteissa ja -soljissa,

– niittinapeissa, soljissa, niiteissä, 
vetoketjuissa ja metallisissa 
merkeissä, kun niitä käytetään 
vaatteissa,

– jos vapautuvan nikkelin määrä, 
joka irtoaa näiden esineiden osista 
ihon kanssa suoraan ja 
pitkäaikaiseen kosketukseen, on 
yli 0,5 µg neliösenttimetriä 
kohden viikossa,



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 26
LIITE XVII DG C I FI

c) edellä 1 b kohdassa luetellun tyyppisissä 
esineissä, kun ne on päällystetty 
nikkelittömällä aineella, ellei tämä 
päällyste ole riittävä varmistamaan, että 
vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa 
näiden esineiden osista ihon kanssa 
suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen, 
on enintään 0,5 µg neliösenttimetriä 
kohden viikossa esineen tavanomaisen, 
vähintään kahden vuoden, käyttöajan 
aikana.

2. Edellä 1 a – 1 c kohdassa tarkoitettuja 
esineitä voidaan saattaa markkinoille vain, jos 
ne täyttävät näissä kohdissa esitetyt 
vaatimukset.

3. Euroopan standardointikomitean (CEN) 
antamia standardeja on käytettävä 
testausmenettelyinä esineiden 1 ja 2 kohtien 
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

28. Direktiivin 67/548/ETY4 liitteessä I 
ryhmään 1 tai ryhmään 2 kuuluvaksi 
syöpää aiheuttavaksi aineeksi 
luokitellut aineet, jotka on varustettu 
vähintään etiketillä "Myrkyllinen (T)"
ja lausekkeella R 45: "Voi aiheuttaa 
syöpää" tai lausekkeella R 49: "Voi 
aiheuttaa syöpää hengitettynä" ja jotka 
on sisällytetty luetteloon seuraavasti:
Ryhmään 1 kuuluva syöpää aiheuttava
ainelueteltu lisäyksessä 1.

Rajoittamatta tämän liitteen muiden osien 
soveltamista, kohtiin 28–30 sovelletaan 
seuraavaa:
1. Ei saa käyttää kuluttajille myytäväksi 
tarkoitetuissa aineissa tai valmisteissa, kun 
yksittäisen aineen pitoisuus on yhtä suuri tai 
suurempi kuin:
– joko asiaankuuluva pitoisuus, joka on 

vahvistettu direktiivin 67/548/ETY 
liitteessä I tai
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Ryhmään 2 kuuluva syöpää aiheuttava 
ainelueteltu lisäyksessä 2.

29. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä I 
ryhmään 1 tai ryhmään 2 kuuluvaksi 
perimän muutoksia aiheuttavaksi 
aineeksi luokitellut aineet, joille on 
merkitty lauseke R 46: «Voi aiheuttaa 
perimän muutoksia» ja jotka on 
merkitty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1 kuuluva perimän 
muutoksia aiheuttava aine lueteltu 
lisäyksessä 3.
Ryhmään 2 kuuluva perimän 
muutoksia aiheuttava aine lueteltu 
lisäyksessä 4.

– asiaankuuluva pitoisuus, joka on 
vahvistettu direktiivissä 1999/45/EY.

Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, tällaisia aineita ja 
valmisteita sisältävissä pakkauksissa on oltava 
seuraava maininta pysyvällä ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

"Vain ammattikäyttöön."

30. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä I 
ryhmään 1 kuuluvaksi lisääntymiselle 
myrkylliseksi tai ryhmään 2 kuuluvaksi 
lisääntymiselle myrkylliseksi aineeksi 
luokitellut aineet, joille on merkitty 
lauseke R 60: «Voi alentaa 
hedelmällisyyttä» ja/tai lauseke R 61: 
«Voi aiheuttaa sikiövaurioita» ja jotka 
on merkitty luetteloon seuraavasti:
Ryhmään 1 kuuluva lisääntymiselle 
myrkyllinen aine lueteltu lisäyksessä 5.
Ryhmään 2 kuuluva lisääntymiselle 
myrkyllinen aine lueteltu lisäyksessä 6.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei poikkeuksellisesti 
sovelleta:

a) lääke- ja eläinlääkevalmisteisiin, jotka on 
määritelty direktiivissä 2001/82/EY ja 
direktiivissä 2001/83/EY;

b) kosmeettisiin valmisteisiin, jotka on 
määritelty neuvoston direktiivissä 
76/768/ETY;

c) – direktiivissä 98/70/EY 
tarkoitettuihin 
moottoripolttoaineisiin,

– liikkuvissa tai kiinteissä 
polttolaitoksissa polttoaineina 
käytettäväksi tarkoitettuihin 
mineraaliöljytuotteisiin,

– suljetuissa järjestelmissä 
myytäviin polttoaineisiin 
(esimerkiksi nestekaasupullot),

d) direktiivissä 1999/45/EY tarkoitettuihin 
taiteilijaväreihin.
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31. a) kreosootti; pesuöljy

CAS N:o 8001-58-9
EINECS N:o 232-287-5

b) Kreosoottiöljy; pesuöljy

CAS N:o 61789-28-4
EINECS N:o 263-047-8

c) Kivihiilitervan tisleet, 
naftaleeniöljyt; naftaleeniöljy
CAS N:o 84650-04-4

EINECS N:o 283-484-8

d) Kreosoottiöljy, 
asenafteenifraktio; pesuöljy

CAS N:o 90640-84-9
EINECS N:o 292-605-3

e) Kivihiilitervan ylemmät 
tisleet; raskas antraseeniöljy
CAS N:o 65996-91-0

EINECS N:o 266-026-1

1. Ei saa käyttää puun käsittelyyn 
tarkoitettuina aineina tai tarkoitetuissa 
valmisteissa. Myös tällä tavalla käsitellyn 
puun saattaminen markkinoille on kiellettyä.
2. Poikkeukset:

a) Näitä aineita tai valmisteita saa käyttää 
puun käsittelyyn teollisuuslaitoksissa tai 
ammattikäytössä paikalla tehtävään 
uudelleenkäsittelyyn ainoastaan 
sellaisissa tapauksissa, joihin sovelletaan 
työntekijöiden suojelua koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä, ja kun aineet tai 
valmisteet sisältävät

i) vähemmän kuin 0,005 
painoprosenttia bentso-a-pyreeniä

ii) ja vähemmän kuin 3 painoprosenttia 
veteen uuttuvia fenoleja.

Näitä teollisuuslaitoksissa tai 
ammattikäytössä puunkäsittelyyn 
käytettäviä aineita tai valmisteita
– saa saattaa markkinoille ainoastaan 

vähintään 20 litran vetoisina 
pakkauksina,

– ei saa myydä yleiseen käyttöön.
Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, tällaisia 
aineita ja valmisteita sisältävissä 
pakkauksissa on oltava seuraava 
maininta pysyvällä ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla merkittynä:
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f) Antraseeniöljy

CAS N:o 90640-80-5
EINECS N:o 292-602-7

g) Raa'at kivihiilitervahapot; 
raakafenolit
CAS N:o 65996-85-2

EINECS N:o 266-019-3

h) Puukreosootti
CAS N:o 8021-39-4

EINECS N:o 232-419-1

i) Alkalinen matalan lämpötilan 
tervaöljy; uutejäännökset 
(kivihiili), 
matalalämpötilainen 
kivihiiliterva alkalinen
CAS N:o 122384-78-5

EINECS N:o 310-191-5

"Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön".

b) Edellä olevan a alakohdan mukaisesti 
teollisuus- tai ammattikäytössä 
käsitellyn, markkinoille ensimmäistä 
kertaa saatetun tai paikalla 
uudelleenkäsiteltävän puun käyttö 
sallitaan vain ammatti- ja 
teollisuuskäyttöön, esimerkiksi 
rautateihin, voima- ja telelinjoihin, 
aitaamiseen, maatalouteen (esimerkiksi 
puita tukeviin paaluihin) ja satamiin sekä 
vesiväyliin.

c) Kohdassa 31 olevissa a—i kohdissa 
mainituilla aineilla ennen 31 päivää 
joulukuuta 2002 käsiteltyyn puuhun ei 
sovelleta markkinoille saattamista 
koskevaa 1 alakohdassa säädettyä 
kieltoa, kun puu saatetaan käytetyn puun 
markkinoille uudelleen käytettäväksi.

3. Edellä 2 alakohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettua käsiteltyä puuta ei kuitenkaan saa 
käyttää:
– rakennusten sisällä mihinkään 

tarkoitukseen,
– leluihin,
– leikkikentillä,

– puistoissa, puutarhoissa tai ulkona 
olevilla virkistys- ja vapaa-
ajanviettoalueilla, joissa on vaara, että 
puu koskettaa toistuvasti ihoa,
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– puutarhahuonekalujen, kuten 
piknikpöytien valmistuksessa,

– seuraavien tavaroiden valmistukseen, 
käyttöön ja kaikenlaiseen 
uudelleenkäsittelyyn:

– viljelyyn tarkoitetut astiat,
– pakkausmateriaalit, jotka voivat 

joutua kosketuksiin ihmisten ja/tai 
eläinten ravinnoksi tarkoitettujen 
raaka-aineiden, puolivalmisteiden 
tai valmiiden tuotteiden kanssa,

– muut materiaalit, jotka voivat 
kontaminoida edellä mainittuja 
esineitä.

32. Kloroformi 

CAS N:o 67-66-3
EINECS N:o 200-663-8

33. Hiilitetrakloridi— tetrakloorimetaani
CAS N:o 56-23-5

EINECS N:o 200-262-8
34. 1,1,2-Trikloorietaani

CAS N:o 79-00-5
EINECS N:o 201-166-9

1. Ei saa käyttää yleisölle myytäväksi 
tarkoitetuissa aineissa ja valmisteissa ja/tai 
diffuuseissa käyttötarkoituksissa, kuten 
pintojen tai tekstiilien puhdistuksessa, kun 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
0,1 painoprosenttia.
2. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, näiden aineiden ja 
valmisteiden, joissa kyseinen pitoisuus on 
yhtä suuri tai suurempi kuin 
0,1 painoprosenttia, pakkauksissa on oltava 
seuraava maininta pysyvällä ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

"Vain teollisuuskäyttöön".
Poiketen siitä, mitä edellä määrätään, tätä 
määräystä ei sovelleta:
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35. 1,1,2,2-Tetrakloorietaani

CAS N:o 79-34-5
EINECS N:o 201-197-8

36. 1,1,1,2-Tetrakloorietaani
CAS N:o 630-20-6

37. Pentakloorietaani
CAS N:o 76-01-7

EINECS N:o 200-925-1
38 . 1,1-Dikloorietyleeni

CAS N:o 75-35-4
EINECS N:o 200-864-0

39. 1,1,1-Trikloorietaani, 
metyylikloroformi

CAS N:o 71-55-6
EINECS N:o 200-756-3

a) direktiivin 2001/82/EY ja direktiivin 
2001/83/EY mukaisiin lääke- tai 
eläinlääkevalmisteisiin;

b) direktiivin 76/768/ETY mukaisiin 
kosmeettisiin valmisteisiin.

40. Aineet, jotka ovat syttyvyydeltään 
direktiivin 67/548/ETY perusteluiden 
mukaisia ja jotka luokitellaan 
syttyviksi, helposti syttyviksi tai erittäin 
helposti syttyviksi riippumatta siitä, 
esiintyvätkö ne tämän direktiivin 
liitteessä I.

1. Ei saa käyttää sellaisenaan tai 
aerosolivalmisteina, jotka saatetaan 
markkinoille yleisölle myytäviksi pilailu- ja 
koristelutarkoituksiin kuten:
– pääasiassa koristeluun tarkoitetut 

metallivälkkeet,
– keinolumi ja -huurre,

– pilailutyynyt,
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– serpentiinipainepullot,

– keinotekoiset pilailueritteet,

– puhallettavat pillit ja torvet,

– koristehiutaleet ja -vaahdot,

– keinotekoiset hämähäkinseitit,

– hajupommit,

jne.

2. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien muiden yhteisön 
säännösten soveltamista, edellä tarkoitettujen 
aerosolien pakkauksessa on oltava luettavasti 
ja pysyvästi merkintä seuraavasti:

"Vain ammattikäyttöön".

3. Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
toukokuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/324/ETY4 9 a artiklassa 
tarkoitettuihin aerosoleihin.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut esineet
voidaan saattaa markkinoille ainoastaan 
silloin, kun ne täyttävät niille esitetyt 
vaatimukset.

41. Heksakloorietaani
CAS N:o 67-72-1

EINECS N:o 200-6664

Ei saa käyttää ei-rautametallien 
valmistuksessa tai jalostuksessa.
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42. Alkaanit C10—C13, kloori-
(lyhytketjuiset klooratut parafiinit) 
(lyhytketjuiset klooratut parafiinit)

EINECS N:o 287-476-5

Markkinoille ei saa saattaa käytettäväksi 
aineina eikä ainesosina muissa aineissa tai 
valmisteissa yhtä prosenttia suurempina 
pitoisuuksina
– metallin työstössä,

– nahan rasvausseoksissa.

43. Atsoväriaineet 1. Atsovärejä, joista voi yhden tai useamman 
atsoryhmän pelkistymällä lohjetessa vapautua 
yhtä tai useampaa lisäyksessä 8 lueteltua 
aromaattista amiinia havaittavina 
pitoisuuksina, eli niin että sen pitoisuus 
valmiissa esineessä tai sen värjätyissä osissa 
on yli 30 ppm mitattuna 132 artiklan 
3 kohdan mukaan laaditulla 
testausmenetelmällä, ei saa käyttää tekstiili-
ja nahkatuotteissa, jotka saattavat joutua 
pitkäksi aikaa suoraan kosketukseen ihon tai 
suuontelon kanssa; tällaisia esineitä ovat 
muun muassa:

– vaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeet, 
hiuslisäkkeet, peruukit; hatut, vaipat 
ja muut hygieniatarvikkeet, 
makuupussit,

– jalkineet, käsineet, rannekellojen 
hihnat, käsilaukut, kukkarot ja 
lompakot, salkut, tuolien verhoilu, 
kaulapussit,

– tekstiili- ja nahkalelut sekä lelut, 
joissa on tekstiili- tai nahkaosia,

– lopullisen kuluttajan käyttöön 
tarkoitetut langat ja kankaat.

2. Lisäksi 1 kohdassa tarkoitettuja tekstiili- ja 
nahkatuotteita saa saattaa markkinoille 
ainoastaan, jos ne ovat kyseisessä kohdassa 
esitettyjen vaatimusten mukaisia.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 34
LIITE XVII DG C I FI

3. Atsoväriaineita, jotka sisältyvät 
lisäyksessä 9 olevaan atsoväriaineiden 
luetteloon, ei saa saattaa markkinoille tai 
käyttää tekstiili- ja nahkatuotteiden 
värjäämiseen aineena tai valmisteen 
ainesosana yli 0,1 painoprosentin 
pitoisuuksina.

4. Komissio tarkastelee uuden tieteellisen 
tiedon pohjalta atsoväriaineita koskevia 
säännöksiä.

44. Difenyylieetteri, 
pentabromidijohdannainen C12H5Br5O

1. Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää 
aineena tai valmisteen ainesosana yli 
0,1 painoprosentin pitoisuuksina.
2. Esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos ne 
tai niiden palonestoainetta sisältävät osat 
sisältävät tätä ainetta yli 0,1 painoprosentin 
pitoisuuksina.

45. Difenyylieetteri, 
oktabromidijohdannainen C12H2Br80

1. Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää 
aineena tai valmisteen ainesosana yli 
0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

2. Esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos ne 
tai niiden palonestoainetta sisältävät osat 
sisältävät tätä ainetta yli 0,1 painoprosentin 
pitoisuuksina.
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46. a) Nonyylifenoli C6H4(OH)C9H19

b) Nonyylifenolietoksylaatti 
(C2H4O)nC15H24O

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää 
aineena tai valmisteen aineosana 
0,1 painoprosentin tai sen ylittävinä
pitoisuuksina seuraaviin tarkoituksiin:
1) teollisuus- ja laitossiivous, lukuun 

ottamatta seuraavaa:
– valvotut ja suljetut kuivapesujärjestelmät, 

joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään 
tai poltetaan,

– puhdistusjärjestelmät, joissa nestemäinen 
pesuaine kierrätetään tai poltetaan 
erikoiskäsittelyssä;

2) kotitalouksien siivous;
3) tekstiilien ja nahan prosessointi, 

lukuun ottamatta seuraavaa:
– prosessointi, jossa ei aiheudu päästöjä 

jäteveteen,
– järjestelmät, joissa prosessivesi 

esikäsitellään erikoiskäsittelyssä 
orgaanisten jätekomponenttien 
poistamiseksi kokonaan ennen biologista 
jäteveden käsittelyä (lampaannahkojen 
rasvanpoisto);

4) maataloudessa emulgointiaineena 
vedinkastoissa;

5) metallintyöstö, lukuun ottamatta 
seuraavaa:

– käyttö valvotuissa ja suljetuissa 
järjestelmissä, joissa nestemäinen pesuaine 
kierrätetään tai poltetaan;

6) massan ja paperin valmistus;
7) kosmeettiset valmisteet;
8) muut henkilökohtaisen hygienian 

hoitoon tarkoitetut valmisteet, lukuun 
ottamatta seuraavaa:

– spermisidit;
9) torjunta-aineiden ja eliöntorjunta-

aineiden apuaineet.
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47. Sementti 1. Sementtiä ja sementtiä sisältäviä 
valmisteita ei saa käyttää eikä saattaa 
markkinoille, jos ne sisältävät veteen 
sekoitettuna enemmän kuin 0,0002 prosenttia 
liukoista kromi VI:tta sementin 
kokonaiskuivapainosta.
2. Jos käytetään pelkistäviä aineita, 
rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien yhteisön muiden 
säännösten soveltamista, sementtiä tai 
sementtiä sisältäviä valmisteita sisältävissä 
pakkauksissa on oltava selvästi luettavat ja 
pysyvät merkinnät pakkauspäivämäärästä 
sekä varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka 
riittävät ylläpitämään pelkistävän aineen 
tehon ja pitämään liukoisen kromi VI:n 
pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan 
alapuolella.
3. Edellä olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta sellaisia valvottuja ja suljettuja ja 
täysin automatisoituja prosesseja käyttäen 
valmistettujen esineiden markkinoille 
saattamiseen, joissa sementtiä ja sementtiä 
sisältäviä valmisteita käsitellään ainoastaan 
koneellisesti ja joissa ei ole mahdollisuutta 
ihokosketukseen.

________________

1 EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

2 Krysotiililla on kaksi CAS-numeroa, ECB:n vahvistama.
3 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 

annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7. 9. 1987), asetus sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 426/2006 (EUVL L 79, 16.3.2006, 
s. 1).

4 EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 37
LIITE XVII DG C I FI

Lisäykset 1–6

ESIPUHE

Palstojen otsikkojen selitykset

Aineen nimi:

Käytetty nimitys on sama kuin se, jota aineesta käytetään direktiivin 67/548/ETY liitteessä I. Aina 

kun on mahdollista, vaaralliset aineet määritellään niiden Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien 

kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden 

luetteloon (ELINCS) merkityillä nimillä. Niihin viitataan EY-numeroilla taulukossa. Edellä 

mainittuihin luetteloihin merkitsemättömät aineet määritellään käyttämällä kansainvälisesti 

tunnustettua kemiallista nimeä (esimerkiksi ISO, IUPAC). Muutamissa tapauksissa mainitaan myös 

yleisesti käytetty nimi.

Indeksinumero:

Indeksinumero on aineelle direktiivin 67/548/ETY liitteessä I annettu tunnistuskoodi. Aineet on 

luetteloitu lisäyksessä tämän indeksinumeron mukaan.

EINECS-numero:

Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelossa (EINECS) on 

määritelty aineelle tunnistuskoodi. Koodi alkaa luvusta 200-001-8.

ELINCS-numero

Direktiivin 67/548/ETY yhteydessä ilmoitetuille uusille aineille on määritelty ja julkaistu 

tunnistuskoodi Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelossa (ELINCS). Koodi alkaa 

luvusta 400-010-9.
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CAS-numero:

Aineiden tunnistamisen helpottamiseksi niille on määritelty Chemical Abstracts Service (CAS)-

numero.

Huomautukset:

Huomautusten täydellinen teksti on direktiivin 67/548/ETY liitteen I johdannossa.

Tässä asetuksessa sovellettavat huomautukset ovat seuraavat:

Huomautus C:

Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssä isomeerimuodossa tai useiden isomeerien 

seoksena.

Huomautus D:

Jotkin aineet, jotka altistuvat spontaanille polymerisaatiolle tai hajoamiselle, saatetaan markkinoille 

stabiloidussa muodossa. Ne luetellaan tässä muodossa direktiivin 67/548/ETY liitteessä I.

Tällaiset aineet saatetaan kuitenkin joskus markkinoille ei-stabiloidussa muodossa. Tällöin 

valmistajan tai aineen markkinoille saattavan henkilön on mainittava merkinnässä aineen nimi ja 

sanat 'ei-stabiloitu'.
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Huomautus E:

Aineet, joilla on erityisvaikutuksia ihmisten terveyteen (katso direktiivin 67/548/ETY liitteen VI 

luku 4) ja jotka on luokiteltu karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 

lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2, saavat huomautuksen E, jos ne on myös luokiteltu erittäin 

myrkyllisiksi (T+), myrkyllisiksi (T) tai haitallisiksi (Xn). Näiden aineiden osalta riskilausekkeita 

R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (haitallinen), R48 ja R65 ja kaikkia 

näiden riskilausekkeiden yhdistelmiä on edellettävä sana 'Myös'.

Huomautus J:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää 

alle 0,1 painoprosenttia bentseenia (EINECS-numero 200-753-7).

Huomautus K:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää 

alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EINECS-numero 203-450-8).

Huomautus L:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää 

alle 3 painoprosenttia DMSO-uutetta IP 346:lla mitattuna.

Huomautus M:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää 

alle 0,005 painoprosenttia bentso(a)-pyreeniä (EINECS-numero 200-028-5).
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Huomautus N:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos jalostuksen kaikki vaiheet 

tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta.

Huomautus P:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää 

alle 0,1 painoprosenttia bentseenia (EINECS-numero 200-753-7).

Huomautus R:

Aineen luokittelua syöpää aiheuttavaksi ei tarvitse soveltaa sellaisiin kuituihin, joiden halkaisijan 

pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella standardipoikkeamalla on yli 

6 µm:n.

Huomautus S:

Tämä aine ei edellytä merkintää direktiivin 67/548/ETY 23 artiklan (katso liitteen VI jakso 8) 

mukaisesti
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Lisäys 1

Kohta 28 – Syöpää aiheuttavat aineet, ryhmä 1

Aine Indeksinumero EY-numero CAS-numero Huomau-
tuksia

Kromi (VI) trioksidi 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Sinkkikromaatit mukaan luettuna 
sinkkikaliumkromaatti

024-007-00-3

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

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

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

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

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

Diarseenitrioksidi; arseenitrioksidi 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arseenipentoksidi; arseenioksidi 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arseenihappo ja sen suolat 033-005-00-1

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

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butaani [joka sisältää ≥ 0,1 % 
butadieenia (203-450-8)] [1]

Isobutaani [joka sisältää ≥ 0,1 % 
butadieenia (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadieeni; Buta-1,3-dieeni 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Bentseeni 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinyylikloridi; kloorietyleeni 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis-kloorimetyylieetteri 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Kloorimetyylimetyylieetteri; 
klooridimetyylieetteri

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

2-Naftyyliamiini; ß-naftyyliamiini 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Bentsidiini; 4,4'-diaminobifenyyli; 
4,4'-bifenyleenidiamiini

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

Bentsidiinin suolat 612-070-00-5

2-Naftyyliamiinin suolat 612-071-00-0 209-030-
0[1]

210-313-
6[2]

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

Bifenyyli-4-yyliamiini; 
ksenyyliamiini; 4-aminobifenyyli

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

Bifenyyli-4-yyliamiinin suolat; 
ksenyyliamiinin suolat; 4-
aminobifenyylin suolat

612-073-00-1

Terva, kivihiili; Kivihiiliterva
(Oheistuote kivihiilen 
hajotustislauksesta. Lähes musta 
puolikiinteä aine. Monimutkainen 
seos aromaattisia hiilivetyjä, 
fenoliyhdisteitä, typpiemäksiä ja 
tiofeenia.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Terva, kivihiili, 
korkealämpötilainen; Kivihiiliterva
(Kondensaatiotuote, joka on saatu 
jäähdyttämällä, likimäärin 
ympäristön lämpötilaan, kaasua, 
joka on peräisin 
korkealämpötilaisesta (yli 700 °C)
kivihiilen hajotustislauksesta. 
Musta paksujuoksuinen neste, vettä 
tiheämpi. Koostuu pääasiassa 
monimutkaisesta seoksesta 
kondensoituneita aromaattisia 
rengashiilivetyjä. Saattaa sisältää 
pieniä määriä fenoliyhdisteitä ja 
aromaattisia typpiemäksiä.)

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

Terva, kivihiili, 
matalalämpötilainen; Kivihiiliöljy

(Kondensaatiotuote, joka on saatu 
jäähdyttämällä, likimäärin 
ympäristön lämpötilaan, kaasua, 
joka on peräisin 
matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) 
kivihiilen hajotustislauksesta. 
Musta paksujuoksuinen neste, vettä 
tiheämpi. Koostuu pääasiassa 
kondensoituneista aromaattisista 
rengashiilivedyistä, 
fenoliyhdisteistä, aromaattisista 
typpiemäksistä ja niiden 
alkyylijohdannaisista.)

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

Terva, ruskohiili

(Öljy, tislattu ruskohiilitervasta. 
Koostuu pääasiassa alifaattisista, 
nafteenisista ja 1–3-renkaisista 
aromaattisista hiilivedyistä, niiden 
alkyylijohdannaisista, 
heteroaromaateista ja yksi- ja 
kaksirenkaisista fenoleista, jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 
150 °C:sta 360 °C:seen.)

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