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LIITE I
AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA KOSKEVAT 

YLEISSÄÄNNÖKSET

0. JOHDANTO

0.1. Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, miten valmistajien ja maahantuojien on 
arvioitava valmistamastaan tai maahan tuomastaan aineesta aiheutuvat riskit ja miten 
heidän on dokumentoitava, että riskit hallitaan asianmukaisesti valmistuksen aikana 
ja heidän omassa käytössään ja että myös jatkokäyttäjät hallitsevat riskit 
asianmukaisesti.

0.2. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja. 
Siinä on tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä sellaisenaan (merkittävät epäpuhtaudet 
ja lisäaineet mukaan luettuina) sekä valmisteeseen tai tuotteeseen sisältyvän aineen 
käyttöä. Arvioinnissa on käsiteltävä aineen elinkaaren kaikkia vaiheita yksilöityjen 
käyttötapojen mukaisesti. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on verrattava aineen 
mahdollisia haittavaikutuksia tunnettuun tai kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan 
ihmisen ja ympäristön altistumiseen kyseiselle aineelle.

0.3. Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että yhdelle aineelle tehty 
kemikaaliturvallisuusarviointi riittää sen arviointiin ja dokumentointiin, että toisesta 
aineesta tai aineryhmästä aiheutuvat riskit ovat asianmukaisesti hallittuja, hän voi 
käyttää tätä kemikaaliturvallisuusarviointia tuolle toiselle aineelle tai aineryhmälle. 
Valmistajan tai maahantuojan on esitettävä tälle perustelu.

0.4. Kemikaaliturvallisuusarvioinnin perustana on käytettävä teknisessä asiakirja-
aineistossa annettuja tietoja aineesta ja muita saatavilla olevia asiaa koskevia tietoja. 
Siihen on liitettävä tiedot, jotka voidaan saada muissa kansainvälisissä ja 
kansallisissa ohjelmissa tehdyistä arvioinneista. Jos on käytettävissä yhteisön 
lainsäädännön nojalla tehty asianmukainen arviointi (esimerkiksi asetuksen N:o 
793/93 mukaisesti loppuun saatetut riskinarvioinnit), se on otettava huomioon 
kemikaaliturvallisuusraporttia laadittaessa, ja sen on myös näyttävä raportissa. Näistä 
arvioinneista tehdyt poikkeamat on perusteltava.

On siis tarkasteltava esimerkiksi tietoja, jotka koskevat aineeseen liittyvää vaaraa 
sekä valmistuksesta tai maahantuonnista ja yksilöidyistä käyttötavoista aiheutuvaa 
altistusta.
Liitteessä IX olevan 3 jakson mukaisesti ei joissakin tapauksissa ole ehkä tarpeen 
tuottaa puuttuvia tietoja, koska hyvin karakterisoitujen riskien hallintaan tarvittavat 
riskinhallintamenetelmät voivat olla riittäviä myös muiden mahdollisten riskien 
hallintaan, joita ei siis silloin tarvitse karakterisoida täsmällisesti.
Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen 
edellyttää lisätietoja, joita saadaan vain liitteessä VII tai VIII mainittujen 
selkärankaisilla tehtävien testien avulla, hänen on ehdotettava testausstrategiaa, 
selitettävä, miksi hän pitää lisätietoja tarpeellisina, ja kirjattava asia 
kemikaaliturvallisuusraportin asianmukaiseen kohtaan. Lisätestien tuloksia 
odottaessaan hänen on kirjattava kemikaaliturvallisuusraporttiinsa käyttöön 
ottamansa riskinhallintatoimenpiteet.

0.5. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa, jonka valmistaja tai maahantuoja tekee aineelle, 
on oltava tämän liitteen asiaa koskevien jaksojen mukaisesti seuraavat vaiheet:

1. Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi
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2. Aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisten 
terveydelle aiheutuvien vaarojen arviointi
3. Ympäristövaarojen arviointi

4. PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–4 vaiheissa saatujen tulosten perusteella, että 
aine tai valmiste täyttää perusteet, joiden mukaan se on luokiteltava vaaralliseksi 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti, tai se on arvioitu 
PBT- tai vPvB-aineeksi, on kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsiteltävä myös 
seuraavia vaiheita:

5. Altistuksen arviointi
6. Riskien karakterisointi

Edellä mainittuja kohtia käsiteltäessä käytetyistä relevanteista tiedoista on laadittava 
tiivistelmä, joka esitetään kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa (7 
jakso). 

0.6. Kemikaaliturvallisuusraportin altistusta koskevan osan keskeinen osa on valmistajan 
tai maahantuojan altistusskenaario(ide)n sekä valmistajan tai maahantuojan 
yksilöityjä käyttötarkoituksia varten suosittelemien altistusskenaario(ide)n kuvaus. 
Altistusskenaarioissa on kuvattava riskinhallintatoimenpiteet, jotka valmistaja tai 
maahantuoja on ottanut käyttöön ja joita hän suosittaa jatkokäyttäjille. Jos aine on 
saatettu markkinoille, näistä altistusskenaarioista (riskinhallintamenetelmät mukaan 
luettuina) on esitettävä tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä liitteen IA 
mukaisesti.

0.7. Altistusskenaarioiden kuvauksen yksityiskohtaisuuden taso vaihtelee merkittävästi 
tapauskohtaisesti riippuen aineen käyttötavasta, sen vaarallisista ominaisuuksista ja 
valmistajan tai maahantuojan käytettävissä olevien tietojen määrästä. 
Altistusskenaarioissa voidaan kuvata asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet useille 
yksittäisille käyttötavoille. Yksittäiset altistusskenaariot voivat siis kattaa suuren 
määrän käyttötapoja.

0.8. Valmistajan tai maahantuojan kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja 
kemikaaliturvallisuusraporttien laadinnassa voidaan toistaa tiettyjä prosesseja. 
Toistuvissa vaiheissa voidaan käsitellä toisaalta altistusskenaario(ide)n kehittämistä 
ja tarkistamista, mihin voi liittyä riskinhallintatoimenpiteiden kehittämistä, 
toteuttamista tai suosittelemista, ja toisaalta lisätietojen hankkimista. Lisätietojen 
tuottamisen tarkoituksena on tarkempien riskienkuvausten tekeminen, joka perustuu 
tarkempaan vaaran tai altistuksen arviointiin. Tämän ansiosta voidaan 
toimitusketjussa toimittaa eteenpäin asianmukaista tietoa käyttöturvallisuustiedotteen 
avulla.

0.9. Jos tiedot eivät liitteen IX mukaisesti ole tarpeellisia, on se mainittava 
kemikaaliturvallisuusraportin asianomaisessa kohdassa, ja tällöin on viitattava 
teknisessä asiakirja-aineistossa esitettyihin perusteisiin. Se, ettei tietoja vaadita, on 
myös ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa.

0.10. Erityisiin vaikutuksiin, kuten otsonikerroksen heikentymiseen, joiden osalta on 
käytännössä mahdotonta noudattaa 1-6 jaksossa vahvistettuja menettelyjä, liittyvät 
riskit on arvioitava tapauskohtaisesti, ja valmistajan tai maahantuojan on liitettävä 
näistä arvioinneista täydellinen selostus ja perustelut kemikaaliturvallisuusraporttiin 
sekä tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteeseen.
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0.11. Jos tässä liitteessä kuvatut menetelmät eivät ole asianmukaisia, on vaihtoehtoiset 
menetelmät kuvattava ja perusteltava kemikaaliturvallisuusraportissa 
yksityiskohtaisesti.

0.12. Kemikaaliturvallisuusraportin A osassa on annettava vakuutus, että valmistaja tai 
maahantuoja toteuttaa relevanteissa altistusskenaarioissa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä omassa käytössään ja että tiedot yksilöityjä käyttötapoja 
varten laadituista altistusskenaarioista toimitetaan toimitusketjun kaikille tunnetuille 
myöhemmille käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteen avulla.

1. IHMISTEN TERVEYDELLE AIHEUTUVAN VAARAN ARVIOINTI

1.0. Johdanto
1.0.1. Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arvioinnin tavoitteena on oltava:

– määrittää aineen luokitus ja merkinnät direktiivin 67/548 mukaisesti ja
– johtaa aineelle sellaiset altistustasot, joita suuremmille ihmisiä ei saisi altistaa. 

Tämän altistustason nimityksenä on johdettu vaikutukseton altistustaso (Derived No-
Effect Level, DNEL).

1.0.2. Ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen arvioinnissa on tarkasteltava 
seuraavanlaisia mahdollisia vaikutuksia: 1) toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja 
jakautuminen; 2) äkilliset vaikutukset (äkillinen myrkyllisyys, ärsyttävyys ja 
syövyttävyys); 3) herkistyminen; 4) toistetun annostelun myrkyllisyys ja 5) CMR-
vaikutukset (karsinogeenisuutta, mutageenisuutta ja lisääntymismyrkyllisyyttä 
koskevat vaikutukset). Muita vaikutuksia on tarkasteltava tarvittaessa, ja kaikki 
saatavilla olevat tiedot on otettava huomioon.

1.0.3. Vaaran arvioinnissa on oltava seuraavat neljä vaihetta:

Vaihe 1: Muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen arviointi
Vaihe 2: Ihmisillä saatujen tietojen arviointi

Vaihe 3: Luokitus ja merkinnät
Vaihe 4: Vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) johtaminen

1.0.4. Ensimmäiset kolme vaihetta on tehtävä kaikille vaikutuksille, joista on tietoa 
saatavilla. Tulokset on kirjattava kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevaan 
jaksoon, ja niistä on tarvittaessa esitettävä yhteenveto 29 artiklan mukaisesti 
käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11.

1.0.5. Sellaisten vaikutusten kohdalle, joista ei ole saatavilla relevanttia tietoa, asiaa 
koskevaan jaksoon merkitään "Tätä tietoa ei vaadita tässä asetuksessa. Perustelu on 
annettu [viite]".

1.0.6. Ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen arvioinnin vaiheessa 4 on yhdistettävä 
kolmesta ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset. Ne ilmoitetaan 
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa, ja niistä esitetään 
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8.1.

1.1. Vaihe 1: Muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen arviointi
1.1.1. Muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen arviointiin on kuuluttava:
– vaaran yksilöinti kaikkien saatavilla olevien muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista 

saatujen tietojen perusteella,
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– määrällisen annos- (pitoisuus) vaste- (vaikutus) -suhteen määritys.

1.1.2. Jos ei ole mahdollista määrittää määrällistä annos-vastesuhdetta (pitoisuus-
vaikutussuhdetta), on tämä seikka perusteltava, ja on esitettävä puolikvantitatiivinen 
tai kvalitatiivinen analyysi. Äkillisille vaikutuksille ei tavallisesti pystytä 
vahvistamaan määrällistä annos-vastesuhdetta (pitoisuus-vaikutussuhdetta) liitteen X 
mukaisesti tehdyn testin tulosten perusteella. Tällaisissa tapauksissa riittää, että 
määritetään, onko aineella luontainen kyky aiheuttaa kyseistä vaikutusta ja missä 
määrin.

1.1.3. Kaikki muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saadut tiedot, joita on tarkoitus 
käyttää ihmiseen kohdistuvan erityisen vaikutuksen arviointiin ja annos-vastesuhteen 
(pitoisuus-vaikutussuhteen) vahvistamiseen, on esitettävä lyhyesti, mahdollisuuksien 
mukaan taulukon (taulukoiden ) muodossa. On erotettava toisistaan in vitro-, in vivo-
ja muut tulokset. Relevantit testitulokset (esim. LD50, NO(A)EL tai LO(A)EL) ja 
testiolosuhteet (esim. testin kesto, antotie) ja muut relevantit tiedot on esitettävä 
kansainvälisesti tunnustetuin, kyseistä vaikutusta varten käytettävin mittayksiköin.

1.1.4 Jos samaa vaikutusta tutkitaan useissa tutkimuksissa DNEL-tasojen vahvistamiseksi, 
on tavallisesti käytettävä sitä tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka aiheuttavat 
suurinta huolta. Kyseisestä tutkimuksesta (kyseisistä tutkimuksista) on laadittava 
selkeä tutkimustiivistelmä, joka liitetään teknisiin asiakirjoihin. Jollei käytetä sitä 
tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka aiheuttavat suurinta huolta, on tämä 
perusteltava aukottomasti, ja tekniseen aineistoon on liitettävä selkeät 
tutkimustiivistelmät, jotka koskevat käytetyn tutkimuksen lisäksi kaikkia muita 
tutkimuksia, joissa on osoitettu suurempaa huolta aiheuttavia vaikutuksia kuin 
käytetyssä tutkimuksessa. Jos aine ei minkään saatavilla olevan tutkimuksen mukaan 
aiheuta vaaraa, on kaikkien tutkimusten validiteetti arvioitava yleisesti.

1.2. Vaihe 2: Ihmisillä saatujen tietojen arviointi
Jos ei ole saatavilla ihmisillä tehdyistä kokeista saatuja tuloksia, on tähän osaan liitettävä 
ilmoitus "Ihmisillä saatuja tietoja ei ole saatavilla." Jos taas ihmisillä saatuja tuloksia on 
saatavilla, on ne esitettävä, mahdollisuuksien mukaan taulukon muodossa.

1.3. Vaihe 3: Luokitus ja merkinnät
1.3.1. Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava direktiivissä 67/548 esitettyjen perusteiden 

mukaisesti laadittu luokitus ja merkinnät. Saatavilla olevia tietoja on aina verrattava 
niihin perusteisiin, joita direktiivissä 67/548 annetaan CMR-aineiden luokille 1 ja 2, 
ja on ilmoitettava, täyttääkö aine kyseiset perusteet vai ei.

1.3.2. Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin aine luokitettava tiettyä 
päätepistettä varten, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen hän on tehnyt, ja 
perusteltava toimensa.

1.4. Vaihe 4: Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (Derived No-Effect 
Level, DNEL) määrittäminen

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava vaiheista 1–3 saatujen tulosten perusteella, ja 
siinä on otettava huomioon todennäköinen annostelureitti (-reitit) sekä altistuksen 
kesto ja taajuus. Altistusskenaario saattaa oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi kuitenkin olla tarpeen määritellä 
erilaiset DNEL-arvot kullekin relevantille väestöryhmälle (esim. työntekijät, 
kuluttajat ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan ympäristön kautta) ja 
mahdollisesti tietyille alaryhmille (esim. lapset, raskaana olevat naiset) sekä 
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erilaisille altistusreiteille. Perustelujen on oltava kattavat, ja niissä on täsmennettävä 
muun muassa käytettyjen raakatietojen valinta, altistusreitti (suun kautta, ihon kautta, 
hengitysteitse) sekä altistuksen kesto ja taajuus sille aineelle, jonka DNEL on 
kyseessä. Jos altistus voi tapahtua useamman reitin kautta, on DNEL-arvo 
vahvistettava kullekin reitille erikseen ja kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistukselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa on otettava huomioon muun muassa 
seuraavat tekijät:

i) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta 
johtuva epävarmuus;

ii) vaikutuksen luonne ja vakavuus;
iii) väestöryhmä, johon altistumista koskevat määrälliset ja/tai laadulliset tiedot 

liittyvät.
1.4.2. Jos DNEL-arvoa ei voida määrittää, se on ilmoitettava selvästi ja perusteltava.

2. FYSIKAALIS-KEMIALLISEN VAARAN ARVIOINTI

2.1. Aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien vaarojen arvioinnin 
tavoitteena on oltava aineen luokituksen ja merkintöjen määrittely direktiivin 67/548 
mukaisesti. 

2.2. Ainakin seuraavien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien mahdolliset vaikutukset 
ihmisten terveyteen on arvioitava:

– räjähtävyys
– syttyvyys

– hapettavuus.
Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin aine luokitettava tiettyä päätepistettä 
varten, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen hän on tehnyt, ja perusteltava toimensa.
2.3. Kunkin vaikutuksen arviointi on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 

koskevassa kohdassa (7 jakso). Arvioinnista on esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 29 
artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 9.

2.4. On arvioitava aineelle ominainen kyky aiheuttaa kuhunkin fysikaalis-kemialliseen 
ominaisuuteen liittyvä vaikutus.

2.5. Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava direktiivissä 67/548 esitettyjen perusteiden 
mukaisesti laadittu luokitus ja merkinnät. 

3. YMPÄRISTÖVAAROJEN ARVIOINTI

3.0. Johdanto
3.0.1. Aineiden ympäristövaarojen arvioinnin tavoitteena on oltava aineen luokituksen ja 

merkintöjen määrittely direktiivin 67/548 mukaisesti sekä sen pitoisuuden määrittely, 
jota alhaisemmat pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta haittaa kyseessä olevassa 
ympäristön osa-alueessa. Tätä pitoisuutta kutsutaan todennäköiseksi 
vaikutuksettomaksi pitoisuudeksi (Predicted No-Effect Concentration, PNEC).

3.0.2. Ympäristövaaran arvioinnissa on tarkasteltava mahdollisia vaikutuksia ympäristöön, 
joka käsittää 1) vesiympäristön, sedimentti mukaan luettuna; 2) maaperän ja 3) 
ilman; mukaan luettuna mahdolliset vaikutukset, joita voi aiheutua 4) kertymisestä 
ravintoketjuun. Lisäksi on tarkasteltava 5) vaikutuksia, joita voi olla 
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jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologiseen aktiivisuuteen. Kuhunkin näihin 
viiteen ympäristön osa-alueeseen kohdistuvan vaikutuksen arviointi on esitettävä 
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa (7 jakso). Arvioinnista on 
esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 29 artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen 
kohdissa 2 ja 12.

3.0.3. Sellaisten ympäristön osa-alueiden kohdalle, joista ei ole saatavilla vaikutuksia 
koskevaa tietoa, asiaa koskevaan jaksoon merkitään "Tätä tietoa ei vaadita tässä 
asetuksessa. Perustelu on annettu [viite]". Jos tiettyä ympäristön osa-aluetta 
koskevaa tietoa on saatavilla mutta valmistaja tai maahantuoja uskoo, ettei vaaran 
arviointi ole tarpeen, valmistajan tai maahantuojan on perusteltava asia 
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa (7 jakso). Perustelusta on 
esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 29 artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen 
kohdassa 12.

3.0.4. Vaaran arvioinnissa on oltava seuraavat kolme vaihetta, jotka on selvästi yksilöitävä 
sellaisiksi kemikaaliturvallisuusraportissa:

Vaihe 1: Raakatietojen arviointi
Vaihe 2: Luokitus ja merkinnät

Vaihe 3: Todennäköisesti vaikutuksettomien pitoisuuksien (PNEC) johtaminen

3.1. Vaihe 1: Raakatietojen arviointi
3.1.1. Kaikkien saatavilla olevien raakatietojen arviointiin on kuuluttava:
– vaaran yksilöinti kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteella;

– määrällisen annos- (pitoisuus) vaste- (vaikutus) -suhteen määritys.
3.1.2. Jos ei ole mahdollista määrittää määrällistä annos-vastesuhdetta (pitoisuus-

vaikutussuhdetta), on tämä seikka perusteltava, ja on esitettävä puolikvantitatiivinen 
tai kvalitatiivinen analyysi.

3.1.3. Kaikki tiettyyn ympäristön osa-alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointiin 
käytetyt tiedot on esitettävä lyhyesti, mahdollisuuksien mukaan taulukon tai 
taulukkojen avulla. Relevantit testitulokset (esim. LC50 tai NOEC) ja testiolosuhteet 
(esim. testin kesto, annostelureitti) ja muut relevantit tiedot on esitettävä 
kansainvälisesti tunnustetuin, kyseistä vaikutusta varten käytettävin mittayksiköin.

3.1.4. Kaikki tiedot, joiden avulla arvioidaan aineen käyttäytymistä ympäristössä, on 
esitettävä lyhyesti, mahdollisuuksien mukaan taulukon tai taulukkojen avulla. 
Relevantit testitulokset ja testiolosuhteet ja muut relevantit tiedot on esitettävä 
kansainvälisesti tunnustetuin, kyseistä vaikutusta varten käytettävin mittayksiköin.

3.1.5. Jos samaa vaikutusta tutkitaan useissa tutkimuksissa, johtopäätösten tekemiseksi on 
käytettävä sitä tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka aiheuttavat suurinta huolta. 
Kyseisestä tutkimuksesta (kyseisistä tutkimuksista) on laadittava selkeä 
tutkimustiivistelmä, joka liitetään tekniseen aineistoon. Jollei käytetä sitä tutkimusta 
tai niitä tutkimuksia, jotka aiheuttavat suurinta huolta, on tämä perusteltava 
aukottomasti, ja tekniseen aineistoon on liitettävä selkeät tutkimustiivistelmät, jotka 
koskevat käytetyn tutkimuksen lisäksi kaikkia muita tutkimuksia, jotka herättivät 
enemmän huolta kuin käytetty tutkimus. Jos aine ei minkään saatavilla olevan 
tutkimuksen mukaan aiheuta vaaraa, on kaikkien tutkimusten validiteetti arvioitava 
yleisesti.
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3.2. Vaihe 2: Luokitus ja merkinnät
3.2.1. Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava direktiivissä 67/548 esitettyjen perusteiden 

mukaisesti laadittu luokitus ja merkinnät.

3.2.2. Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin aine luokitettava tiettyä 
päätepistettä varten, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen hän on tehnyt, ja 
perusteltava toimensa.

3.3. Vaihe 3: Todennäköisesti vaikutuksettoman pitoisuuden määrittäminen
3.3.1. Kullekin ympäristön osa-alueelle on vahvistettava PNEC-arvo (Predicted No-Effect 

Concentration, todennäköisesti vaikutukseton pitoisuus) saatavilla olevien tietojen 
perusteella. PNEC-arvo voidaan laskea soveltamalla sopivaa arviointitekijää eliöillä 
tehdyistä testeistä saatuihin vaikutusta kuvaaviin arvoihin (esim. LC50 tai NOEC). 
Arviointitekijä kuvaa eroa, joka on rajoitetulle määrälle lajeja laboratoriokokeista 
johdettujen vaikutusta kuvaavien arvojen ja kyseiselle ympäristön osa-alueelle 
määritetyn PNEC-arvon välillä1. 

3.3.2. Jos PNEC-arvoa ei voida johtaa, tämä on ilmoitettava selvästi ja perusteltava 
aukottomasti.

4. PBT- JA VPVB-AINEIDEN ARVIOINTI

4.0. Johdanto
4.0.1. PBT- ja vPvB-aineiden arvioinnin tavoitteena on oltava määrittää, täyttääkö aine 

liitteessä XII vahvistetut perusteet. Jos aine täyttää ne, aineen mahdolliset päästöt on 
karakterisoitava. Tämän liitteen 1 ja 3 jakson mukaista vaaran arviointia, jossa 
käsitellään kaikkia pitkäaikaisia vaikutuksia, ja ihmisten ja ympäristön pitkäaikaisen 
altistuksen arviointia 5 jakson (altistuksen arviointi) vaiheen 2 (altistuksen 
estimointi) mukaan, ei voida tehdä riittävän luotettavasti aineille, jotka täyttävät 
PBT- ja vPvB-aineiden tunnistusperusteet, minkä vuoksi PBT- ja vPvB-arviointi on 
tehtävä erikseen.

4.0.2. PBT- ja vPvB-aineiden arvioinnin perustana on käytettävä kaikkia teknisessä 
aineistossa annettuja tietoja. Jos teknisessä aineistossa esitetään yhdelle tai 
useammalle päätepisteelle vain liitteissä V ja VI vaaditut tiedot, on rekisteröijän 
harkittava, tarvitseeko PBT- ja vPvB-aineiden arviointiin tuottaa lisätietoja.

4.0.3. PBT- ja vPvB-arvioinnissa on oltava seuraavat kaksi vaihetta, jotka on selvästi 
yksilöitävä sellaisiksi kemikaaliturvallisuusraportin C osassa (ks. 7 jakso):
Vaihe 1: Vertaaminen perusteisiin

Vaihe 2: Päästöjen karakterisointi
Arvioinnista on myös esitettävä tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 12.

4.1. Vaihe 1: Vertaaminen perusteisiin
Tässä osassa PBT- ja vPvB-aineiden arviointia on saatavilla olevia tietoja verrattava liitteessä 
XII vahvistettuihin perusteisiin ja ilmoitettava, täyttääkö aine perusteet vai ei. Jos saatavilla 

  
1 Yleensä mitä enemmän tietoja on ja mitä pidempiä kokeet ovat kestoltaan, sitä pienempi on 

epävarmuusaste ja arviointitekijä. Arviointitekijää 1000 sovelletaan tyypillisesti pienimpään kolmesta 
lyhytaikaisen kokeen L(E)C50-arvosta, jotka on johdettu erilaisia trofia-asteita edustavista lajeista, ja 
tekijää 10 pienimpään kolmesta pitkäaikaisen kokeen NOEC-arvosta, jotka on johdettu erilaisia trofia-
asteita edustavista lajeista.



14

olevien tietojen perusteella ei voida päättää, täyttääkö aine liitteen XII perusteet vai ei, on 
harkittava tapauksen mukaan muuta näyttöä, joka antaa aihetta samantasoiseen huoleen.

4.2. Vaihe 2: Päästöjen karakterisointi
Jos aine täyttää perusteet, päästöt on karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 5 jaksossa 
kuvatut relevantit altistuksen arvioinnin osat. Erityisesti siinä on arvioitava ainemäärät, jotka 
pääsevät ympäristön eri osa-alueisiin kaikissa valmistajan tai maahantuojan toiminnoissa ja 
kaikista yksilöidyistä käyttötavoista. On myös täsmennettävä reitit, joiden kautta ihmiset ja 
ympäristö todennäköisesti voivat altistua aineelle.

5. ALTISTUKSEN ARVIOINTI

5.0. Johdanto
Altistuksen arvioinnin tavoitteena on estimoida määrällisesti tai laadullisesti se aineen 
annos/pitoisuus, jolle väestö ja ympäristö altistuvat tai voivat altistua. Altistuksen arvioinnissa 
on oltava seuraavat kaksi vaihetta, jotka on selvästi yksilöitävä sellaisiksi 
kemikaaliturvallisuusraportissa:
Vaihe 1: Altistusskenaarioiden laadinta

Vaihe 2: Altistuksen estimointi
Arvioinnista on tarvittaessa esitettävä 29 artiklan mukaisesti tiivistelmä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä. 

5.1. Vaihe 1: Altistusskenaarioiden laadinta
5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 

valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä varten sekä kaikkia yksilöityjä 
käyttötapoja varten. Altistusskenaariossa selostetaan, miten ainetta valmistetaan tai 
käytetään sen elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai maahantuoja kontrolloi tai 
suosittaa, että jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja ympäristön altistumista. 
Altistusskenaariot voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja tarpeen mukaan. 
Altistusskenaario on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa 
kohdassa, ja siitä on esitettävä tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä
käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja yleisesti. 
Altistusskenaariossa on selostettava, silloin kun se on relevanttia, seuraavat asiat:

– valmistajan käyttämät valmistusprosessit ja tarvittaessa valmistajan tai maahantuojan 
suorittama jatkoprosessointi tai aineen käyttö, muun muassa fysikaalinen olomuoto, 
jossa ainetta valmistetaan, prosessoidaan ja/tai käytetään

– valmistajan tai maahantuojan ennakoimat aineen yksilöityyn käyttöön liittyvät 
prosessit; muun muassa fysikaalinen olomuoto, jossa ainetta prosessoidaan ja/tai 
käytetään;

– riskinhallintatoimenpiteet, jotka valmistaja tai maahantuoja ottaa käyttöön 
vähentääkseen tai välttääkseen ihmisten (työntekijät ja kuluttajat mukaan luettuina) 
ja ympäristön altistuksen aineelle;

– riskinhallintatoimenpiteet, joiden käyttöönottoa valmistaja tai maahantuoja suosittaa 
jatkokäyttäjille, jotta voidaan vähentää tai välttää ihmisten (työntekijät ja kuluttajat 
mukaan luettuina) ja ympäristön altistus aineelle;

– valmistajan tai maahantuojan toteuttamat jätehuoltotoimenpiteet, sekä ne 
jätehuoltotoimenpiteet, joita suositetaan jatkokäyttäjille tai kuluttajille, jotta voidaan 
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vähentää tai välttää ihmisten ja ympäristön altistus aineelle jätteiden 
loppusijoittamisen ja/tai kierrätyksen yhteydessä;

– prosessien kanssa tekemisiin joutuvien työntekijöiden toiminnat sekä heidän 
kyseiselle aineelle tapahtuvan altistuksensa kesto ja taajuus;

– kuluttajien toiminnat sekä heidän kyseiselle aineelle tapahtuvan altistuksensa kesto ja 
taajuus;

– ympäristön eri osa-alueisiin ja jätevedenkäsittelyjärjestelmiin kohdistuvien aineen 
päästöjen kesto ja taajuus sekä vastaanottavassa ympäristön osa-alueessa tapahtuva 
laimentuminen.

5.1.2. Jos arviointia on tarkoitus käyttää luvan hakemiseen tiettyä käyttötapaa varten, 
tarvitsee altistusskenaariot laatia vain kyseisiä käyttötapoja ja käyttöä seuraavia 
elinkaaren vaiheita varten.

5.2. Vaihe 2: Altistuksen estimointi
5.2.1. Altistus on estimoitava kullekin laaditulle altistusskenaariolle, ja se on esitettävä 

kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa. Estimoinnista on esitettävä 
tarvittaessa tiivistelmä 29 artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä. 
Altistuksen estimointiin kuuluu kolme kohtaa: 1) päästöjen estimointi, 2) kemikaalin 
käyttäytyminen ja reitit ja 3) altistustasojen estimointi. 

5.2.2. Päästöjen estimoinnissa on tarkasteltava päästöjä aineen elinkaaren kaikkien 
merkityksellisten vaiheiden aikana olettaen, että altistusskenaariossa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä käytetään. 

5.2.3. Aineen mahdollinen hajoaminen tai muuntuminen tai reaktioprosessit on 
selostettava. Jakautuminen ja käyttäytyminen ympäristössä on estimoitava. 

5.2.4 Altistustasot on estimoitava kaikille väestöryhmille (työntekijät, kuluttajat ja 
ympäristön välityksellä epäsuorasti altistuvat yksilöt) ja ympäristön osa-alueille, 
joiden altistuminen aineelle on tiedettyä tai kohtuudella ennakoitavissa. 
Estimoinnissa on käsiteltävä ihmisen kaikkia relevantteja altistusteitä 
(hengitysteiden, suun tai ihon kautta sekä yhteensä kaikkien relevanttien 
altistusreittien kautta). Estimoinneissa on otettava huomioon paikalliset ja ajalliset 
altistumistavan vaihtelut. Altistuksen estimoinnissa on erityisesti otettava huomioon 
seuraavat tiedot:

– asianmukaisesti mitatut, edustavat altistustiedot,
– tärkeimmät aineessa mahdollisesti esiintyvät epäpuhtaudet ja lisäaineet,

– aineen tuotanto- ja/tai maahantuontimäärät,
– määrä kutakin yksilöityä käyttötapaa kohti,

– eristyksen taso,
– aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet,

– muuntumis- ja/tai hajoamistuotteet,
– todennäköiset altistustiet ja imeytyvyys ihmisen elimistöön,

– todennäköiset reitit, joiden kautta aine joutuu ympäristöön, sekä jakautuminen 
ympäristöön ja hajaantuminen ja/tai muuntuminen (katso myös 3 jakson vaihe 1).

5.2.5 Jos on käytettävissä asianmukaisesti mitattuja ja edustavia altistusta koskevia tietoja, 
ne on otettava erityisesti huomioon altistuksen arvioinnin yhteydessä. Altistustasojen 
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estimoinnissa voidaan käyttää sopivia malleja. Tällöin otetaan huomioon myös 
käyttö- ja altistustavoiltaan tai ominaisuuksiltaan samankaltaisten aineiden 
merkitykselliset seurantatiedot.

6. RISKIEN KARAKTERISOINTI

6.1 Riskit on karakterisoitava kullekin altistusskenaariolle ja esitettävä 
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa.

6.2 Riskien karakterisoinnissa on tarkasteltava niitä väestöryhmiä (jotka altistuvat 
työntekijöinä, kuluttajina tai epäsuorasti ympäristön kautta, sekä tarvittaessa niitä 
yhteensä) ja niitä ympäristön osa-alueita, joiden tiedetään tai voidaan kohtuudella 
ennakoida altistuvan aineelle olettaen, että edellisen jakson altistusskenaarioissa 
kuvattuja riskinhallintatoimenpiteitä käytetään. Lisäksi on tarkasteltava aineesta 
aiheutuvaa kokonaisympäristöriskiä yhdistämällä kaikkia kyseeseen tulevia 
ympäristön osa-alueita koskevat tulokset ja aineen merkityksellisiä päästölähteitä 
koskevat tiedot.

6.3 Riskien karakterisoinnissa on:

– verrattava kunkin sellaisen väestöryhmän altistusta, jonka tiedetään tai ennakoidaan 
altistuvan, asianmukaiseen DNEL-tasoon,

– verrattava kunkin ympäristön osa-alueen todennäköisiä ympäristöpitoisuuksia 
PNEC-arvoihin, ja

– arvioitava aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien johdosta aiheutuvien 
tapahtumien todennäköisyys ja vakavuus.

6.4 Kunkin altistusskenaarion osalta ihmisten ja ympäristön altistuksen voidaan katsoa 
olevan asianmukaisesti kontrolloidun, jos

– 6 jakson 2 kohdassa estimoidut altistustasot eivät ylitä 1 ja 3 jaksossa määritettyjä 
asiaa koskevia DNEL- tai PNEC-tasoja ja

– 2 jaksossa määritettyjen aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien johdosta 
aiheutuvien tapahtumien todennäköisyys ja vakavuus on erittäin vähäinen.

6.5 Niille ihmisiin tai ympäristön osa-alueisiin kohdistuville vaikutuksille, joille ei ole 
voitu määrittää DNEL- tai PNEC-arvoa, on tehtävä laadullinen arvio siitä, kuinka 
suurella todennäköisyydellä vaikutukset voidaan välttää toteutettaessa 
altistusskenaariota.

Aineille, jotka täyttävät PBT- ja vPvB-aineita koskevat perusteet, on valmistajan tai 
maahantuojan käytettävä 5 jakson vaiheessa 2 saatuja tietoja ottaessaan käyttöön 
toimitiloissaan riskinhallintatoimenpiteitä, joilla minimoidaan ihmisiin tai 
ympäristöön kohdistuvaa altistusta, ja suositellessaan niitä jatkokäyttäjille. 

7. KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

Kemikaaliturvallisuusraportissa on käytettävä seuraavia otsikoita:

KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

A OSA
1. YHTEENVETO RISKINHALLINTATOIMENPITEISTÄ
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

2. VAKUUTUS, ETTÄ RISKINHALLINTATOIMENPITEITÄ TOTEUTETAAN

3. VAKUUTUS, ETTÄ RISKINHALLINTATOIMENPITEISTÄ ILMOITETAAN

B OSA
1. AINEEN JA SEN FYSIKAALISTEN JA KEMIALLISTEN OMINAISUUKSIEN YKSILÖINTI

2. LUOKITUS JA MERKINNÄT

3. AINEEN KÄYTTÄYTYMINEN YMPÄRISTÖSSÄ

3.1. Hajoaminen

3.2. Jakautuminen ympäristöön

3.3. Biokertyvyys

C OSA
1. IHMISTEN TERVEYDELLE AIHEUTUVAN VAARAN ARVIOINTI

1.1. Toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen

1.2. Äkillinen myrkyllisyys

1.3. Ärsyttävyys

1.3.1. Iho

1.3.2. Silmät

1.3.3. Hengityselimet

1.4. Syövyttävyys

1.5. Herkistyminen

1.5.1. Iho

1.5.2. Hengityselimet

1.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

1.7. Mutageenisuus

1.8. Karsinogeenisuus

1.9. Lisääntymismyrkyllisyys

1.9.1. Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset

1.9.2. Kehitysmyrkyllisyys

1.10 Muut vaikutukset

2. AINEIDEN FYSIKAALIS-KEMIALLISIIN OMINAISUUKSIIN PERUSTUVIEN IHMISILLE 

AIHEUTUVIEN VAAROJEN ARVIOINTI

2.1. Räjähtävyys

2.2. Syttyvyys
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

2.3. Hapettavuus

3. YMPÄRISTÖVAAROJEN ARVIOINTI

3.1. Vesiympäristö (sedimentti mukaan luettuna)

3.2. Maaperä

3.3. Ilma

3.4. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologinen aktiivisuus 

4. PBT- JA VPVB-AINEIDEN ARVIOINTI

5. ALTISTUKSEN ARVIOINTI

5.1. [Otsikko, altistusskenaario 1]

5.2.1. Altistusskenaario

5.2.2. Altistuksen arviointi

5.2. [Otsikko, altistusskenaario 2]

5.3.1. Altistusskenaario

5.3.2. Altistuksen arviointi

[jne.]

6. RISKIEN KARAKTERISOINTI

6.1. [Otsikko, altistusskenaario 1]

6.1.1. Ihmisten terveys

6.1.1.1. Työntekijät

6.1.1.2. Kuluttajat

6.1.1.3. Ympäristön kautta mahdollisesti epäsuorasti altistuvat yksilöt

6.1.2. Ympäristö

6.1.2.1. Vesiympäristö (sedimentti mukaan luettuna)

6.1.2.2. Maaperä

6.1.2.3. Ilma

6.1.2.4. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologinen aktiivisuus 

6.2. [Otsikko, altistusskenaario 2]

6.2.1. Ihmisten terveys

6.2.1.1. Työntekijät

6.2.1.2. Kuluttajat

6.2.1.3. Ympäristön kautta mahdollisesti epäsuorasti altistuvat yksilöt

6.2.2. Ympäristö

6.2.2.1. Vesiympäristö (sedimentti mukaan luettuna)
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

6.2.2.2. Maaperä

6.2.2.3. Ilma

6.2.2.4. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologinen aktiivisuus 

[jne.]

6.x. Kokonaisaltistus (kaikki merkitykselliset päästölähteet yhteensä)

6.x.1 Ihmisten terveys (kaikki altistusreitit yhteensä)

6.x.1.1
6.x.2 Ympäristö (kaikki päästölähteet yhteensä)

6.x.2.1
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LIITE I a
OPAS KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LAATIMISEEN

Tässä liitteessä esitetään vaatimukset, joiden mukaan aineille tai valmisteille laaditaan 
käyttöturvallisuustiedotteet 29 artiklan mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla 
toimitetaan kemikaaliturvallisuusraportin sisältämät asianmukaiset tiedot toimitusketjussa 
välittömästi seuraaville käyttäjille. Käyttöturvallisuustiedotteessa annettavien tietojen on 
oltava kemikaaliturvallisuusraportin tietoja vastaavia silloin kun sellainen vaaditaan. Kun on 
käytettävissä kemikaaliturvallisuusraportti, kysymykseen tuleva(t) altistusskenaario(t) on 
esitettävä käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä, jotta käyttöturvallisuustiedotteen asiaa 
koskevissa kohdissa on helpompi viitata niihin.
Tämän liitteen tarkoituksena on varmistaa 29 artiklassa mainittujen pakollisten kohtien 
sisällön johdonmukaisuus ja tarkkuus, jotta käyttäjät voivat käyttöturvallisuustiedotteiden 
avulla ryhtyä tarvittaviin toimiin terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi työpaikalla sekä 
ympäristön suojelemiseksi.
Käyttöturvallisuustiedotteiden tietojen on täytettävä työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 
annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY2 säädetyt vaatimukset. Erityisesti työnantajan on 
pystyttävä käyttöturvallisuustiedotteiden avulla määrittämään, onko työpaikalla vaarallisia 
kemikaaleja ja arvioimaan niiden käytöstä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle 
mahdollisesti aiheutuvat riskit.
Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on kirjoitettava selvästi ja lyhyesti. 
Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan on oltava pätevä henkilö, jonka on otettava huomioon 
käyttäjien erityistarpeet, sikäli kuin ne tiedetään. Aineiden ja valmisteiden markkinoille 
saattamisesta vastaavien henkilöiden on varmistettava, että kyseisiä asioita käsittelevät 
henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen, myös kertauskoulutusta.

Valmisteista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi mutta joille vaaditaan 
käyttöturvallisuustiedote 30 artiklan mukaisesti, on kussakin kohdassa annettava 
oikeasuhteista tietoa.
Lisätiedot voivat olla tarpeen joissakin tapauksissa, sillä aineilla ja valmisteilla voi olla 
monenlaisia ominaisuuksia. Jos taas käy ilmi, etteivät tiettyjä ominaisuuksia koskevat tiedot 
ole tärkeitä tai niitä on teknisistä syistä mahdoton toimittaa, syyt tähän on ilmoitettava selvästi 
kussakin kohdassa. Jokaisesta vaarallisesta ominaisuudesta on toimitettava tietoja. Jos 
ilmoitetaan, että tiettyä vaaraa ei esiinny, on ilmoitettava selvästi joko että luokituksen 
tekijällä ei ole tietoja käytettävissään tai että käytettävissä olevat testitulokset ovat 
negatiivisia.

Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisupäivä on annettava ensimmäisellä sivulla. Aina kun 
käyttöturvallisuustiedotetta muutetaan, muutokset on saatettava vastaanottajan tietoon. 

Huom.
Käyttöturvallisuustiedote vaaditaan myös tietyistä direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI 
olevissa 8 ja 9 luvuissa mainituista erikoisaineista ja -valmisteista (esim. massiivisessa 
olomuodossa olevat metallit, metalliseokset, kompressoidut kaasut jne.), joille on myönnetty 
merkintöjä koskevia poikkeuksia.

  
2 EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Aineen tai valmisteen tunnistetiedot
Tunnistustiedoissa käytetyn termin on oltava sama kuin direktiivin 67/548/ETY liitteen VI 
mukaisessa varoitusetiketissä käytetty termi.
Rekisteröitäville aineille kyseisen termin on oltava rekisteröinnissä annetun termin mukainen, 
ja tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan nojalla annettu rekisteröintinumero on myös 
ilmoitettava.

Muut käytettävissä olevat tunnistamistavat voidaan myös ilmoittaa.

1.2. Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa
Aineen tai valmisteen käyttötavat, mikäli ne tiedetään, on ilmoitettava. Useista mahdollisista 
käyttötavoista tarvitsee luetella vain tärkeimmät tai tavallisimmat. On ilmoitettava lyhyesti, 
mitä aine käytännössä tekee, esimerkiksi onko se palonestoaine, antioksidantti jne.
Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on käyttöturvallisuustiedotteessa annettava tietoja 
kaikista yksilöidyistä käyttötavoista, jotka ovat merkityksellisiä käyttöturvallisuustiedotteen 
vastaanottajalle. Näiden tietojen on vastattava käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 
yksilöityjä käyttötapoja ja altistusskenaarioita.

1.3. Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot
Henkilöstä, joka vastaa aineen tai valmisteen saattamisesta yhteisön markkinoille 
(valmistajista, maahantuojista tai jakelijoista), on annettava tunnistetiedot. Tällöin on 
annettava täydellinen osoite ja puhelinnumero.
Jos kyseinen henkilö ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa aine tai valmiste saatetaan 
markkinoille, on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän jäsenvaltioon sijoittautuneen 
asiasta vastaavan henkilön täydellinen osoite ja puhelinnumero.

Rekisteröijäksi on ilmoitettava sama henkilö kuin rekisteröinnissä ilmoitettu valmistaja tai 
maahantuoja.

1.4. Hätäpuhelinnumero
Edellä mainittujen tietojen lisäksi on annettava yhtiön ja/tai asiasta vastaavan virallisen 
neuvontaelimen (joka voi olla se elin, joka on vastuussa terveyttä koskevien tietojen 
vastaanottamisesta ja johon viitataan direktiivin 1999/45/EY 17 artiklassa) 
hätäpuhelinnumero.

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tässä kohdassa on ilmoitettava direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY luokitusta koskevien 
säännösten mukaisesti tehty aineen tai valmisteen luokitus. Vaarat, joita aineesta tai 
valmisteesta aiheutuu ihmisille ja ympäristölle, on ilmoitettava selvästi ja lyhyesti.
Valmisteet, jotka on luokiteltu vaarallisiksi, ja valmisteet, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi 
direktiivin 1999/45/EY mukaan, on erotettava selvästi.
Tärkeimmät haitalliset, kohtuullisella varmuudella odotettavissa olevat fysikaalis-kemialliset 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja oireet, jotka liittyvät aineen tai 
valmisteen käyttötapoihin ja mahdollisiin vääriin käyttötapoihin, on kuvattava.

Muut vaarat, kuten pölyisyys, tukehtuminen, jäätyminen tai sellaiset ympäristövaikutukset 
kuten maaperän eliöihin kohdistuva vaara, jotka eivät edellytä luokittelemista, mutta jotka 
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voivat vaikuttaa lisäävästi aineen vaarallisuuteen kaiken kaikkiaan, on mahdollisesti tarpeen 
mainita.
Pakkausmerkinnöissä annettavat tiedot on ilmoitettava kohdassa 15.

Aineen luokituksen on vastattava X osaston nojalla laaditussa luokituksia ja 
pakkausmerkintöjä koskevassa luettelossa säädettyä luokitusta.

3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT
Vastaanottajan on voitava tunnistaa annettujen tietojen perusteella helposti valmisteen 
aineosiin liittyvät vaarat. Valmisteeseen itseensä liittyvät vaarat on ilmoitettava kohdassa 3.
3.1. Täydellisen koostumuksen (aineosien laatu ja niiden pitoisuus) antaminen ei ole 

välttämätöntä, vaikka yleinen kuvaus aineosista ja niiden pitoisuuksista voi olla 
hyödyksi.

3.2. Direktiivin 1999/45/EY mukaisesti vaarallisiksi luokitelluista valmisteista on 
ilmoitettava seuraavantyyppiset aineet sekä niiden pitoisuus tai pitoisuusalue:

i) direktiivissä 67/548/ETY tarkoitetut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset 
aineet, jos niiden pitoisuus on vähintään yhtä suuri kuin alhaisin seuraavista 
arvoista:
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan 3 

kohdassa olevassa taulukossa määrätyt pitoisuudet tai
- neuvoston direktiivin 67/548/ETY liitteessä I annetut pitoisuusrajat tai

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY liitteessä II 
olevassa B osassa määrätyt pitoisuusrajat tai

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY liitteessä III 
olevassa B osassa määrätyt pitoisuusrajat tai

- X osaston nojalla laaditussa luokituksia ja pakkausmerkintöjä koskevassa 
luettelossa olevassa hyväksytyssä kirjauksessa ilmoitetut pitoisuusrajat,

ii) ja aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvot ja jotka 
eivät kuulu i alakohdassa mainittuihin aineisiin.

3.3. Valmisteista, jotka ei ole luokiteltu vaarallisiksi direktiivin 1999/45/EY mukaan, on 
ilmoitettava seuraavat aineet sekä niiden pitoisuus tai pitoisuusalue, jos yksittäisen 
aineen pitoisuus on vähintään yksi painoprosentti, kun on kyseessä muu kuin 
kaasumainen valmiste, tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia, kun on kyseessä 
kaasumainen valmiste:

– aineet, jotka ovat direktiivissä 67/548/ETY3 tarkoitettuja terveydelle tai ympäristölle 
vaarallisia aineita,

  
3 Jos valmisteen markkinoille saattamisesta vastaava henkilö voi osoittaa, että sellaisen aineen 

kemiallisen yksilöinnin, joka on luokiteltu yksinomaan: - ärsyttäväksi, lukuun ottamatta aineita, joille 
on osoitettu R-lauseke R41, tai ärsyttäväksi yhdessä yhden tai useamman direktiivin 1999/45/EY 10 
artiklan 2.3.4 kohdassa mainitun ominaisuuden kanssa, tai; - haitalliseksi yhdessä yhden tai useamman 
direktiivin 1999/45/EY 10 artiklan 2.3.4 kohdassa mainitun ominaisuuden kanssa ja jolla on vain 
akuutteja kuolemaan johtavia vaikutuksia; antaminen käyttöturvallisuustiedotteessa vaarantaa hänen 
immateriaalioikeutensa luottamuksellisuuden, hän voi direktiivin 1999/45/EY liitteessä VI olevan B 
osan säännösten mukaisesti viitata kyseiseen aineeseen joko käyttämällä nimeä, jolla tunnistetaan 
tärkeimmät funktionaaliset kemialliset ryhmät tai jotain vaihtoehtoista nimeä.
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– ja aineet, joille on säädetty yhteisössä työperäisen altistuksen raja-arvo.

3.4. Edellä tarkoitetuista aineista on ilmoitettava niiden luokitus (joka perustuu joko 
direktiivin 67/548/ETY 4 ja 6 artiklaan tai sen liitteeseen I) sekä varoitusmerkit ja R-
lausekkeet, jotka aineille on osoitettu niihin liittyvien fysikaalis-kemiallisten, 
terveys- tai ympäristövaarojen perusteella. R-lausekkeita ei tarvitse tässä yhteydessä 
antaa täydellisinä: on viitattava kohtaan 16, jossa on annettava kunkin R-lausekkeen 
koko teksti.

3.5. Edellä tarkoitettujen aineiden nimi ja niiden EINECS tai ELINCS-numero on 
annettava direktiivin 67/548/ETY mukaisesti. CAS-numero ja IUPAC-nimi (jos ne 
ovat saatavilla) voivat olla hyödyksi. Aineista, jotka on ilmoitettu yleisellä nimellä 
direktiivin 1999/45/EY 15 artiklan tai tässä liitteessä olevan 3 kohdan 3 alakohdan 
alaviitteen mukaisesti, ei tarvitse antaa täsmällistä kemiallista tunnistetta. Tämän 
asetuksen 18 artiklan 1 kohdan perusteella osoitettu rekisteröintinumero on myös 
ilmoitettava kullekin rekisteröitävälle aineelle.

3.6. Jos direktiivin 1999/45/EY 15 artiklan tai tässä liitteessä olevan 3 kohdan 3 
alakohdan alaviitteen säännösten mukaisesti tiettyjen aineiden tunnistetietoja on 
käsiteltävä luottamuksellisina, aineiden kemialliset ominaisuudet on kuvattava 
aineiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi. Käytettävän nimen on oltava sama 
kuin se, joka seuraa edellä mainituista menettelyistä.
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET
Ensiaputoimenpiteet on kuvattava.
Ensin on mainittava, tarvitaanko välitöntä lääketieteellistä apua.

Ensiapuohjeiden on oltava lyhyitä ja sellaisia, että uhri, läsnäolevat ja ensiapuhenkilöstö 
ymmärtävät ne helposti. Oireet ja vaikutukset tulisi esittää lyhyesti tiivistettynä. Ohjeissa on 
selostettava, mitä on tehtävä paikan päällä onnettomuuden sattuessa ja onko odotettavissa 
viivästyneitä vaikutuksia altistuksen jälkeen.

Tiedot esitetään eri altistusteiden (esimerkiksi hengitystiet, iho, silmät ja ruoansulatuselimet) 
mukaisesti eri kohdissa.

Ilmoitetaan, tarvitaanko lääkärin apua tai onko se toivottavaa.
Tiettyjen aineiden tai valmisteiden osalta voi olla tärkeätä korostaa, että työpaikalla on oltava 
erikoisvalmiuksia erityistä ja välitöntä hoitoa varten.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Aineen tai valmisteen aiheuttaman tai sen läheisyydessä ilmenevän tulipalon varalta on 
ilmoitettava:

– sopivat sammutusaineet,
– sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä,

– erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta tai valmisteesta itsestään, 
palamistuotteista tai tuloksena syntyvistä kaasuista,

– erityiset palomiesten suojavarusteet.

6. TOIMENPITEET PÄÄSTÖVAHINGOISSA
Aineesta tai valmisteesta riippuen tietoja voidaan tarvita seuraavista seikoista:
– henkilökohtaiset suojatoimet, kuten

sytytyslähteiden poistaminen, riittävä ilmanvaihto ja/tai hengityssuojaintentarve, 
pölyn leviämisen estäminen, iho- ja silmäkosketuksen estäminen,

– ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen, kuten
pääsyn estäminen viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään, mahdollisesti 
lähiseudun varoittaminen,

– puhdistusohjeet, kuten

imukykyisen materiaalin (esimerkiksi hiekan, piimaan, happoa sitovan aineen, 
yleissitovan aineen, sahajauhon) käyttö, kaasujen ja/tai huurujen poistaminen 
vedellä, laimennus.
Myös on harkittava seuraavia merkintöjä: "Ei saa käyttää...", "Neutraloitava 
(neutralointiaineen nimi)".

Huom.
Tarvittaessa on viitattava kohtiin 8 ja 13.
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7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Huom.
Tässä jaksossa annettavien tietojen on liityttävä terveyden, turvallisuuden ja ympäristön 
suojeluun. Työnantajan pitäisi pystyä niiden avulla suunnittelemaan ja järjestämään työpaikan 
työmenetelmät direktiivin 98/24/EY 5 artiklan mukaisesti.

Kun kemikaaliturvallisuusraportti tai rekisteröinti vaaditaan, tässä jaksossa annettavien 
tietojen on oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka annetaan 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä yksilöidyille käyttötavoille ja altistusskenaarioille.7.1.

Käsittely
Toimenpiteet turvallista käsittelyä varten, mukaan luettuna neuvot, jotka koskevat teknisiä 
toimenpiteitä, kuten eristystoimenpiteitä, paikallis- ja yleisilmanvaihtoa, toimenpiteitä 
aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi, ympäristönsuojelutoimenpiteitä 
(esimerkiksi poistoilman suodattimien tai puhdistuslaitteiden käyttöä, käyttöä eristetyllä 
alueella, roiskeiden talteenottoa ja niiden loppusijoitusta/hävittämistä jne.), ja muut erityiset 
ainetta tai valmistetta koskevat vaatimukset tai määräykset (esimerkiksi kielletyt tai 
suositeltavat menettelyt tai laitteet) on yksilöitävä ja, jos mahdollista, kuvattava lyhyesti.

7.2. Varastointi
Ohjeissa on täsmennettävä turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, kuten 
varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet (mukaan lukien ainetta pidättävät seinämät 
ja ilmastointi), yhteensopimattomat materiaalit, varastointiolosuhteet (lämpötila- ja 
kosteusraja ja/tai -alue, valo, inertti kaasu jne.), erityiset sähkölaitteet ja staattisen sähkön 
torjunta.
Varastoitavien aineiden määriä koskevista rajoituksista on annettava ohjeita, jos ne ovat 
merkityksellisiä. Erityisesti on mainittava mahdolliset erityisvaatimukset, kuten aineen tai 
valmisteen pakkaus- ja/tai astiamateriaalityyppi.

7.3. Erityiset käyttötavat
Erityiskäyttöön tarkoitettujen lopputuotteiden osalta suosituksissa on viitattava yksilöityihin 
käyttötapoihin. Suositusten on oltava yksityiskohtaiset ja käytännölliset. Jos mahdollista, on 
viitattava kyseiselle alalle tai sektorille spesifisiin hyväksyttyihin ohjeisiin.

8. ALTISTUKSEN TORJUMINEN JA HENKILÖKOHTAISET
SUOJATOIMENPITEET

8.1. Altistuksen raja-arvot
Nykyisin sovellettavat erityiset valvontaan käytettävät muuttujat, kuten työperäiseen 
altistukseen liittyvät raja-arvot tai biologiset raja-arvot, on ilmoitettava. Tällöin on annettava 
siinä jäsenvaltiossa sovellettavat arvot, jossa ainetta tai valmistetta saatetaan markkinoille. On 
myös annettava tietoa nykyisin suositelluista altistuksen seurantamenetelmistä.
Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on ilmoitettava aineen DNEL- ja PNEC-arvot 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä mainituille altistusskenaarioille.
Valmisteiden niille aineosille, jotka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteessa kohdan 3 
mukaan, on hyvä antaa kyseiset arvot.
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8.2. Altistuksen torjunta
Tässä asiakirjassa altistuksen torjuntatoimenpiteillä tarkoitetaan kaikkia erityisiä suoja- ja 
torjuntatoimenpiteitä, joita on käytössä sovellettava työntekijän ja ympäristön altistuksen 
minimoimiseksi.
8.2.1. Työperäisen altistuksen torjunta
Työnantajan on otettava nämä tiedot huomioon, kun suoritetaan direktiivin 98/24/EY 4 
artiklan nojalla aineista tai valmisteista työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle 
mahdollisesti aiheutuvaa riskiä koskevaa riskinarviointia. Direktiivissä edellytetään 
asianmukaisten työprosessien ja teknisten kontrollien suunnittelua, sopivien laitteiden ja 
materiaalien käyttöä, työyhteisöä koskevien torjuntatoimenpiteiden toteuttamista riskin 
esiintymispaikalla ja, jollei altistumista voi muuten ehkäistä, henkilökohtaisten 
suojatoimenpiteiden soveltamista, kuten henkilönsuojainten käyttöä. Näistä toimenpiteistä on 
annettava sopivaa ja riittävää tietoa, jotta voidaan tehdä kunnollinen direktiivin 98/24/EY 4 
artiklassa tarkoitettu riskinarviointi. Näiden tietojen olisi oltava sellaisia, että ne täydentävät 
kohdassa 7.1 jo annettuja tietoja.

Mikäli henkilökohtaiset suojatoimet ovat tarpeen, on täsmennettävä yksityiskohtaisesti, 
millaiset varusteet tarjoavat riittävän ja sopivan suojan. Tällöin on otettava huomioon 
neuvoston direktiivi 89/686/ETY4 ja viitattava asiaa koskeviin CEN-standardeihin.
Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 
mainituille altistusskenaarioille esitettävä yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä, joilla 
voidaan hallita asianmukaisesti työtekijöiden altistus kyseiselle aineelle.

8.2.1.1. Hengityselinten suojaus
Kun on kysymyksessä vaaralliset kaasut, höyryt tai pöly, on yksilöitävä käytettävän 
suojalaitteen tyyppi, kuten kannettava hengityksensuojain, asianmukaiset naamarit ja 
suodattimet.

8.2.1.2. Käsien suojaus
Ainetta tai valmistetta käsiteltäessä käytettävien käsineiden tyyppi on yksilöitävä, kuten

– materiaalin tyyppi,
– käsinemateriaalin läpäisyaika ottaen huomioon ihoaltistuksen määrä ja kesto.

Tarvittaessa on ilmoitettava muut käsien suojaustoimenpiteet.
8.2.1.3. Silmiensuojaus

Silmien suojaimien tyyppi on yksilöitävä, esimerkiksi suojasilmälasit, naamiomalliset 
suojasilmälasit, levykasvonsuojus.

8.2.1.4. Ihonsuojaus
Jos on tarpeen suojata muita kehon osia kuin käsiä, vaaditun suojaimen tyyppi ja laatu on 
yksilöitävä, esimerkiksi esiliina, saappaat ja täysin suojaava puku. Jos on tarpeen, ilmoitetaan 
muut ihonsuojaustoimenpiteet ja erityiset hygieniatoimenpiteet.

8.2.2. Ympäristöaltistuksen torjuminen
Tiedot, jotka työnantaja tarvitsee täyttääkseen yhteisön ympäristölainsäädännön mukaiset 
velvoitteensa, on täsmennettävä.

  
4 EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18.
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Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 
mainituille altistusskenaarioille esitettävä yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä, joilla 
voidaan hallita asianmukaisesti ympäristön altistus kyseiselle aineelle.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Jotta voidaan toteuttaa kunnollisia altistuksen torjuntatoimenpiteitä, on aineesta tai 
valmisteesta toimitettava kaikki merkitykselliset, erityisesti kohdassa 9.2 mainitut tiedot. 
Tässä jaksossa annettujen tietojen on vastattava rekisteröinnissä annettuja tietoja, kun 
rekisteröinti vaaditaan.

9.1. Yleiset tiedot
Olomuoto
Vastaanottajalle on ilmoitettava toimitettavan aineen tai valmisteen olomuoto (kiinteä, 
nestemäinen, kaasumainen) ja väri.
Haju
Jos haju on havaittava, se on kuvattava lyhyesti.

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
pH
Aineen tai valmisteen pH (sellaisena kuin aine toimitetaan tai vesiliuoksessa) on ilmoitettava; 
liuoksista ilmoitetaan pitoisuus.
Kiehumispiste tai -alue:
Leimahduspiste:
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):
Räjähtävyys:
Hapettavuus:
Höyrynpaine:
Suhteellinen tiheys:
Liukoisuus:
Vesiliukoisuus:
Rasvaliukoisuus (liuotin tai öljy yksilöitävä):
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi:
Viskositeetti:
Höyryntiheys:
Höyrystymisnopeus:
9.3. Muut tiedot
Muut tärkeät turvallisuuteen liittyvät muuttujat, kuten sekoittuvuus, johtokyky, sulamispiste 
tai -alue, kaasuryhmä (hyödyllinen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/9/EY5

soveltamisessa), itsesyttymislämpötila jne. on ilmoitettava.

  
5 EYVL L 100, 19.4.1994, s. 1.
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Huom. 1
Edellä mainitut ominaisuudet on määritettävä liitteessä X olevan A osan spesifikaatioiden tai 
muun vastaavan menetelmän mukaan.

Huom. 2
Kun on kyseessä valmiste, tiedot on normaalisti annettava itse valmisteen ominaisuuksista. 
Jos kuitenkin ilmoitetaan, että tietty vaara ei koske valmistetta, on erotettava selvästi 
tapaukset, joissa luokituksen tekijällä ei ole tietoja käytettävissään ja joissa käytettävissä 
olevat testitulokset ovat negatiivisia. Jos katsotaan tarpeelliseksi antaa tietoja yksittäisten 
aineosien ominaisuuksista, on ilmoitettava selvästi, mihin tiedot liittyvät.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Aineen tai valmisteen stabiilisuus ja tietyissä käyttöolosuhteissa tai ympäristöpäästöjen 
seurauksena esiintyvien vaarallisten reaktioiden mahdollisuus on ilmoitettava.

10.1. Vältettävät olosuhteet
Olosuhteet, kuten lämpötila, paine, valo, isku jne., jotka voivat aiheuttaa vaarallisen reaktion, 
on lueteltava. Jos mahdollista, ne on kuvattava lyhyesti.

10.2. Vältettävät materiaalit
Materiaalit, kuten vesi, ilma, hapot, emäkset, hapettavat aineet tai muut erityiset aineet, jotka 
voivat aiheuttaa vaarallisen reaktion, on lueteltava. Jos mahdollista, ne on kuvattava lyhyesti.

10.3. Vaaralliset hajoamistuotteet
Haitallisessa määrin muodostuvat vaaralliset hajoamistuotteet on ilmoitettava.
Huom.
– Erityisesti on mainittava:
– stabilisaattoreiden tarve ja sisältyminen valmisteeseen,

– vaarallisten eksotermisten reaktioiden mahdollisuus,
– turvallisuusnäkökohdat aineen tai valmisteen fysikaalisen tilan muuttuessa,

– vaaralliset hajoamistuotteet, jotka muodostuvat kosketuksessa veden kanssa,
– epästabiilien tuotteiden muodostumismahdollisuus.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Tässä jaksossa on käsiteltävä lyhyesti mutta täydellisesti ja ymmärrettävästi erilaisia 
myrkkyvaikutuksia, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu kosketukseen aineen tai valmisteen 
kanssa.

On selostettava esimerkiksi terveydelle haitalliset vaikutukset, jotka aiheutuvat altistuksesta 
aineelle tai valmisteelle, ja jotka tunnetaan esimerkiksi testitulosten tai kokemuksen 
perusteella. On ilmoitettava myös lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta altistuksesta johtuvat 
viivästyneet, välittömät ja krooniset vaikutukset, esimerkiksi herkistyminen, narkoosi sekä 
syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavat tai lisääntymiskykyä (kehityksen häiriöt ja 
vaikutukset hedelmällisyyteen) vaurioittavat vaikutukset. Erilaisia altistusreittejä (hengitys- ja 
ruoansulatuselimet, iho ja silmät) koskevat tiedot on annettava, ja fysikaalisiin, kemiallisiin ja 
toksikologisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet kuvattava.
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Ottaen huomioon tiedot, jotka on jo annettu kohdassa 3, Koostumus ja/tai ainesosia koskevat 
tiedot, voi olla tarpeellista viitata valmisteisiin sisältyvien tiettyjen aineiden erityisiin 
terveysvaikutuksiin.

Tässä jaksossa annettavien tietojen on oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka on 
toimitettu rekisteröinnin yhteydessä (jos se vaaditaan) ja/tai kemikaaliturvallisuusraportissa 
(jos se vaaditaan). Tietoja on annettava seuraavista mahdollisista vaikutuksista:
– aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön,

– äkilliset vaikutukset (äkillinen myrkyllisyys, ärsyttävyys ja syövyttävyys),
– herkistyminen,

– toistetun annostelun myrkyllisyys ja
– CMR-vaikutukset eli karsinogeenisuus, mutageenisuus ja lisääntymismyrkyllisyys.

Rekisteröitävistä aineista on annettava yhteenveto tiedoista, jotka on johdettu tämän asetuksen 
liitteitä V–IX soveltamalla. Tiedoissa on annettava myös tulokset saatavilla olevien tietojen 
vertailusta niihin perusteisiin, jotka on annettu direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevan 1.3.1 
kohdan mukaisesti karsinogeenisuus-, mutageenisuus- ja lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 
2 kuuluville aineille.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
Aineen tai valmisteen mahdolliset vaikutukset, käyttäytyminen ja se, mihin aine tai valmiste 
ympäristössä lopulta joutuu, on kuvattava ilman, veden ja/tai maaperän osalta. Mahdolliset 
asiaa koskevat testitulokset (esim. LC50, kala, ≤ 1 mg/1) on annettava.
Tässä jaksossa annettujen tietojen on vastattava rekisteröinnissä (jos se vaaditaan) annettuja 
tietoja ja/tai kemikaaliturvallisuusraportissa (jos se vaaditaan) tarvittaessa annettuja tietoja.
On kuvattava tärkeimmät ominaisuudet, joilla on todennäköisesti vaikutusta ympäristöön 
aineen tai valmisteen laadun ja todennäköisten käyttötapojen johdosta. Tällaiset tiedot on 
annettava myös aineiden ja valmisteiden hajoamisessa syntyvistä vaarallisista tuotteista. 
Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

12.1. Ekotoksisuus
Tässä on annettava asiaankuuluvia saatavissa olevia tietoja myrkyllisyydestä 
vesiympäristölle, sekä äkillisistä että pitkäaikaisista vaikutuksista kaloille, äyriäisille, leville 
ja muille vesikasveille. Lisäksi on annettava maaperän mikro- ja makroeliöitä ja muita 
ympäristön kannalta merkityksellisiä eliöitä, kuten lintuja, mehiläisiä ja kasveja koskevia 
myrkyllisyystietoja, jos niitä on saatavilla. Jos aine tai valmiste estää mikro-organismien 
toimintaa, mahdolliset vaikutukset jätevesien käsittelylaitoksiin on mainittava.

Rekisteröitävistä aineista on annettava yhteenveto tiedoista, jotka on johdettu tämän asetuksen 
liitteiden V–IX soveltamisesta.

12.2. Kulkeutuvuus
Tällä tarkoitetaan aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien6 kykyä kulkeutua pohjavesiin tai 
kauas päästöpaikasta, jos ainetta pääsee ympäristöön.

  
6 Näitä tietoja ei voi antaa valmisteista, koska ne ovat ainespesifisiä. Ne on siis annettava, kun niitä on 

saatavilla ja kun ne koskevat kyseistä asiaa, kullekin valmisteen sisältämälle yksittäiselle aineelle, joka 
on mainittava käyttöturvallisuustiedotteessa tämän liitteen kohdassa 2 annettujen määräysten 
mukaisesti.
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Seuraavat tiedot voisivat olla merkityksellisiä:

– tiedetty tai ennustettu jakautuminen ympäristön eri osiin,
– pintajännitys,

– absorptio ja/tai desorptio.
Muita fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia käsitellään kohdassa 9.

12.3. Pysyvyys ja hajoavuus
Tällä tarkoitetaan aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien(6) kykyä hajota tietyissä 
ympäristön väliaineissa joko biologisen hajoamisen tai muiden prosessien, kuten 
hapettumisen tai hydrolyysin kautta. Hajoamisen puoliajat on mainittava silloin kun ne ovat 
saatavilla. Aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien(6) hajoaminen jätevesien 
käsittelylaitoksessa on myös mainittava.

12.4. Biokertyvyys
Tällä tarkoitetaan aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien(6) kykyä kertyä biologiseen 
materiaaliin ja kulkeutua ravintoketjussa. Jakautumiskerroin oktanoli-vesi (Kow) ja 
biokonsentroitumistekijä (BCF) on mainittava, jos ne ovat saatavilla.

12.5. PBT-arvioinnin tulokset
Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on annettava kemikaaliturvallisuusraportissa 
selostetun PBT-arvioinnin tulokset.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tässä on annettava käytettävissä olevat tiedot muista mahdollisista ympäristöön kohdistuvista 
haittavaikutuksista, esim. otsonia tuhoavasta ominaisvaikutuksesta, valokemiallisesta 
otsoninmuodostuskyvystä, hormonitoiminnan häiritsemiskyvystä ja/tai suhteellisesta 
kasvihuonevaikutuksesta.

Huomautuksia
On varmistettava, että ympäristön kannalta asiaankuuluvia tietoja (hallittuja päästöjä, 
vahinkopäästöjen sattuessa toteutettavia toimenpiteitä, kuljetukseen ja loppusijoitukseen 
liittyviä näkökohtia koskevia ohjeita) annetaan käyttöturvallisuustiedotteen muissa, erityisesti 
6, 7, 13, 14 ja 15 kohdissa.

13. JÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Jos aineen tai valmisteen (ylijäämä tai ennakoitavasta käytöstä johtuva jäte) loppusijoitukseen 
liittyy vaara, on kyseiset jäämät kuvattava ja annettava tietoja niiden turvallisesta käsittelystä.

Sekä aineen tai valmisteen että mahdollisen saastuneen pakkausmateriaalin asianmukaiset 
loppusijoitusmenetelmät (poltto, kierrätys, kaatopaikalle sijoittaminen jne.) on täsmennettävä.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on tietojen, jotka koskevat 
jätehuoltotoimenpiteitä, joilla voidaan hallita asianmukaisesti ihmisten ja ympäristön altistus 
kyseiselle aineelle, oltava johdonmukaisia käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä mainittujen 
altistusskenaarioiden kanssa.

Huom.
Jätteitä koskevissa asioissa on otettava huomioon mahdolliset asiaa koskevat yhteisön 
säännökset. Jos sellaisia ei ole, käyttäjälle huomautetaan, että asiaa koskevia kansallisia tai 
alueellisia säännöksiä voi olla voimassa.
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14. KULJETUKSIA KOSKEVAT TIEDOT
Tiedotteessa on ilmoitettava mahdolliset erikoisvarotoimet, joista käyttäjän on oltava tietoinen 
tai joita hänen on noudatettava kuljetuksiin liittyvissä asioissa omalla alueellaan tai sen 
ulkopuolella. Jos se on tärkeää, on annettava kuljetusluokitusta koskevia tietoja, jotka 
annetaan kutakin kuljetusmuotoa koskevissa määräyksissä: IMDG (meri), ADR (maantiet, 
neuvoston direktiivi 94/55/EY(9)), RID (rautatiet, neuvoston direktiivi 96/49/EY(10)), 
ICAO/IATA (ilma). Tietoja voidaan antaa muun muassa seuraavista asioista:

– YK-numero
– luokka

– oikea laivauksessa käytettävä nimi
– pakkausryhmä

– meriä saastuttava aine
– muut asiaa koskevat tiedot.

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Tiedotteessa on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
mukaan annettavat terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat tiedot.
Jos tässä käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun aineeseen tai valmisteeseen sovelletaan 
erityisiä ihmisten tai ympäristön suojelua koskevia yhteisön säännöksiä (jos sille esimerkiksi 
on haettava lupa VII osaston mukaisesti tai sille voidaan määrätä rajoituksia VIII osaston 
mukaisesti), nämä säännökset olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava.
Jos mahdollista, on mainittava myös ne kansalliset lait, joilla kyseiset säännökset pannaan 
täytäntöön, sekä muut mahdolliset kansalliset toimenpiteet, jotka voivat olla tärkeitä asian 
kannalta.

16. MUUT TIEDOT
Tiedotteessa on ilmoitettava mahdolliset muut tiedot, joita tavarantoimittaja pitää tärkeänä 
käyttäjän terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristön suojelulle, esimerkiksi:
– luettelo aineelle määrätyistä R-lausekkeista. Koko teksti on annettava niistä R-

lausekkeista, joihin viitataan käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 3,
– koulutukseen liittyviä ohjeita,

– suositeltavia käyttörajoituksia (ts. tavarantoimittajan antamia suosituksia, jotka eivät 
perustu säädöksiin),

– lisätietoja (kirjallisuusviitteet ja/tai tekniset yhteyspisteet),
– tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet.

Jos on kyseessä käyttöturvallisuustiedotteen muuttaminen, on ilmoitettava selvästi, mitkä 
tiedot on lisätty, poistettu tai muutettu (ellei sitä ole ilmoitettu muualla).
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LIITE I b
VALMISTEIDEN KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI

Valmisteen kemikaaliturvallisuusarviointi on tehtävä liitteen I mukaisesti seuraavin 
mukautuksin:

1. TIETOLÄHTEET

Valmisteen kemikaaliturvallisuusarvioinnin on perustuttava valmisteen sisältämiä yksittäisiä 
aineita koskeviin tietoihin, jotka on annettu teknisessä asiakirja-aineistossa, ja/tai tietoihin, 
jotka kemikaalin toimittaja on ilmoittanut käyttöturvallisuustiedotteessa. Arvioinnin on 
perustuttava myös itse valmistetta koskeviin tietoihin.

2. VAARAN ARVIOINTI

Vaaran arviointi (ihmisten terveyteen kohdistuvat, fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista 
ihmisten terveyteen kohdistuvat ja ympäristöön kohdistuvat vaarat) on tehtävä 1, 2 ja 3 jakson 
mukaisesti seuraavin muutoksin:

a) Tietojen arvioimisvaihetta varten valmisteesta on annettava mahdolliset 
merkitykselliset tiedot, valmisteen kustakin aineesta on ilmoitettava luokitus, ja 
kullekin valmisteen sisältämälle aineelle on mainittava mahdolliset erityiset 
pitoisuusrajat. 

b) Luokitus- ja pakkausmerkintävaihetta varten on esitettävä ja perusteltava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY mukaiset valmisteen luokitus- ja 
pakkausmerkinnät.

c) Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) johtamista varten on 
mainittava kunkin valmisteessa olevan aineen DNEL-arvo ja asianmukainen viite 
kemikaalin toimittajan antamaan käyttöturvallisuustiedotteeseen sekä valmisteelle 
johdettu DNEL ja perustelut sen johtamiselle. Vaikutukset oletetaan summautuviksi, 
ellei ole tietoa päinvastaisesta. Valmisteen DNEL-arvot voidaan tämän jälkeen 
laskea kullekin altistusreitille ja -skenaariolle kaikkien valmisteessa olevien aineiden 
DNEL-arvojen painotettuna keskiarvona. Painotustekijä on valmisteen sisältämälle 
aineelle tapahtuvan altistuksen osuus valmisteen sisältämille kaikille aineille 
tapahtuvasta kokonaisaltistuksesta.

d) Todennäköisesti vaikutuksettomien pitoisuuksien (PNEC) johtamiseksi on 
mainittava kunkin valmisteessa olevan aineen PNEC-arvo ja asianmukainen viite 
kemikaalin toimittajan antamaan käyttöturvallisuustiedotteeseen sekä valmisteelle 
johdetut PNEC-arvot ja perustelut niiden johtamiselle. Vaikutukset oletetaan 
summautuviksi, ellei ole tietoa päinvastaisesta. Valmisteen PNEC-arvot voidaan 
tämän jälkeen laskea kullekin ympäristön osa-alueelle ja altistusskenaariolle kaikkien 
valmisteessa olevien aineiden PNEC-arvojen painotettuna keskiarvona. 
Painotustekijä on valmisteen sisältämälle aineelle tapahtuvan altistuksen osuus 
valmisteen sisältämille kaikille aineille tapahtuvasta kokonaisaltistuksesta.

3. PBT-ARVIOINTI

Jos valmiste sisältää ainetta, joka täyttää liitteessä XII annetut perusteet, on tämä mainittava 
kemikaaliturvallisuusraportissa.
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4. ALTISTUKSEN ARVIOINTI

4.1 Altistuksen arvioinnin tavoitteena on estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
valmisteen annos/pitoisuus, jolle väestö ja ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 

4.2 Altistusskenaariot on laadittava liitteessä I olevan 5 jakson 1 kohdan mukaisesti. 
Altistus on estimoitava kullekin laaditulle altistusskenaariolle ja kullekin valmisteen 
sisältämälle aineelle liitteessä I olevan 5 jakson 2 kohdan mukaisesti.

4.3 Olettaen vaikutukset summautuviksi valmisteesta aiheutuva altistustaso kullakin 
ihmisen altistusreitillä ja kullekin väestöryhmälle sekä kussakin ympäristön osa-
alueessa estimoidaan kustakin valmisteen sisältämästä aineesta aiheutuvien 
altistustasojen estimaattien summaksi.
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LIITE II
VAPAUTUKSET 4 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN MUKAISESTA 

REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

200-061-5 D-glusitoli C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Askorbiinihappo C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glukoosi C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lysiini C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Palmitiinihappo, puhdas C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Steariinihappo, puhdas C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sukroosi, puhdas C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tokoferyyliasetaatti C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metioniini C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitoli C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-Sorboosi C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Öljyhappo, puhdas C18H34O2 112-80-1

204-664-4 Glyserolistearaatti, puhdas C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Hiilidioksidi CO2 124-38-9

205-278-9 Kalsiumpantotenaatti, D-muoto C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Lauriinihappo, puhdas C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Kaliumoleaatti C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenyylialaniini C18H34O2K 150-30-1

208-407-7 Natriumglukonaatti C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Natriumstearaatti, puhdas C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Kalkkikivi

Sedimenttikivelle ominainen palamaton kiintoaine. 
Pääasiassa kalsiumkarbonaattia.

1317-65-3

215-665-4 Sorbitaanioleaatti C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Kalsiumdistearaatti, puhdas C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

231-147-0 Argon Ar 7440-37-1

231-153-3 Hiili C 7440-44-0

231-783-9 Typpi N2 7727-37-9

231-791-2 Tislattu vesi, johtokyky [...] tai vastaava puhtaus,
H2O

7732-18-5

231-955-3 Grafiitti C 7782-42-5

232-273-9 Auringonkukkaöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 
johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini- ja 
öljyhappojen glyserideistä. (Helianthus annuus, 
Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Soijaöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 
johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini-, öljy-, 
palmitiini- ja steariinihappojen glyserideistä. (Soja 
hispida, Leguminosae)

8001-22-7

232-276-5 Safloriöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 
johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiinihapon 
glyserideistä. (Carthamus tinctorius, Compositae)

8001-23-8

232-278-6 Pellavansiemenöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 
johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini-, linoleeni-
ja öljyhappojen glyserideistä. (Linum usitatissimum, 
Linaceae).

8001-26-1

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 8002-43-5
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro
Monimutkainen yhdistelmä rasvahappojen 
diglyseridejä, jotka ovat liittyneet fosforihapon 
koliiniesteriin.

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

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 läsnäollessa.

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

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: C16-18-
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: 11-005-00.

67701-05-7
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

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

Tälle aineelle on annettu SDA-nimi: C14-C18- ja C16-
C18-tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo ja 
SDA-numero: 07-005-00

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

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

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

-tyydyttämätön alkyylikarboksyylihappo ja SDA-
numero: 11-005-00.

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: C6-12-
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: C14-22- ja C16-22

-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

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
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

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 III
VAPAUTUKSET 4 ARTIKLAN 2 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISESTA 

REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

1. Aineet, jotka on tehty radioaktiivisiksi joko luonnollisella tai keinotekoisella 
ytimen muuntamisella,

2. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisen 
aineen tai tuotteen altistuessa ympäristötekijöille kuten ilmalle, kosteudelle, 
mikrobeille tai auringonvalolle,

3. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisen 
aineen, valmisteen tai tuotteen varastoinnin yhteydessä,

4. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisten 
aineiden, valmisteiden tai tuotteiden loppukäytön yhteydessä, ja joita ei 
itsessään valmisteta, tuoda maahan tai saateta markkinoille,

5. Aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu, kun:

i) 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

ii) aine, jonka ainoa tarkoitus on antaa erityinen fysikaalis-kemiallinen 
ominaisuus, toimii tarkoitetulla tavalla,

6. Sivutuotteet, ellei niitä itsessään tuoda maahan tai saateta markkinoille,

7. Aineen hydraatit tai hydratoidut ionit, jotka muodostuvat aineen 
assosioituessa vesimolekyyleihin, edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja 
on rekisteröinyt aineen käyttäen tätä vapauttamisperustetta,

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos ne täyttävät direktiivin 67/548 
mukaiset perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili.
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LIITE IV
ASETUKSEN 9 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIITTEIDEN IV–IX VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET

Liitteissä IV–IX täsmennetään, mitä tietoja on toimitettava rekisteröintiä ja arviointia varten 
9, 11 ja 12, 39, 40 ja 44 artiklan mukaisesti. Alhaisinta tonnitasoa koskevat vakiovaatimukset 
annetaan liitteessä V, ja aina kun saavutetaan uusi tonnitaso, on lisättävä vastaavan liitteen 
vaatimukset. Tietoja koskevat tarkat vaatimukset ovat erilaiset kullekin rekisteröinnille. Ne 
riippuvat tonnitasosta, käytöstä ja altistuksesta. 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. Aina kun se on käytännössä mahdollista, rekisteröintihakemuksen jättäjänä olisi 
oltava yhteenliittymä 10 tai 17 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 ainetta koskeva 
tieto. Tällaisia tietoja ovat mm. kvantitatiiviset rakenne-aktiivisuussuhteet (QSAR), muista 
aineista interpoloidut, 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. Lisäksi on 
koottava altistusta, käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä koskevat tiedot 9 artiklan ja liitteen 
V 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 IX kanssa, 
jossa annetaan mahdollisuus muuttaa vakiolähestymistapaa silloin kuin se on perusteltua. 
Tässä vaiheessa on tarkasteltava erityisesti altistusta, 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 riittävät vaatimusten täyttämiseen.

VAIHE 4 – TUOTETAAN UUSIA TIETOJA / EHDOTETAAN TESTAUSSTRATEGIAA

Joissakin tapauksissa ei tarvitse tuottaa uusia tietoja. Jos kuitenkin tiedoissa on puute, joka on 
korjattava, on hankittava uutta tietoa (liitteet V ja VI) tai ehdotettava testausstrategiaa (liitteet 
VII ja VIII) tonnimäärästä riippuen. Uusia selkärankaisilla tehtäviä testejä saa tehdä tai 
ehdottaa vain viimeisenä keinona, kun kaikki muut tiedonlähteet on käytetty.
Joissakin tapauksissa liitteissä V–IX määrättyjen sääntöjen mukaan tietyt testit on tehtävä 
aiemmin kuin vakiovaatimuksissa mainitut testit tai ne on tehtävä vakiovaatimustestien 
lisäksi.

HUOMAUTUKSIA
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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 luottamuksellisia. Hänen on siinä tapauksessa luetteloitava kyseiset 
seikat ja esitettävä perustelut 115 artiklan mukaisesti.
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ASETUKSEN 9 ARTIKLAN 1 KOHDAN 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. Yhteenliittymä toimittaa tiedot yhteisesti: muut yhteenliittymän jäsenet
Asetuksen 10 ja 17 artiklassa säädetään, että yksi valmistaja tai maahantuoja voi muiden 
yhteenliittymän jäsenten puolesta jättää osia rekisteröintihakemuksesta.
Kyseisen valmistajan tai maahantuojan on tällöin ilmoitettava yhteenliittymän toiset jäsenet ja 
mainittava näiden:
– nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite

– mitkä rekisteröinnin osat koskevat yhteenliittymän muita jäseniä.
Tällöin on annettava liitteissä IV, V, VI, VII tai VIII mainitut numerot tapauksen 
mukaan.

Yhteenliittymän jokaisen muun jäsenen 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 liitteissä IV, V, VI, VII tai VIII 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.
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2.1. Kunkin aineen nimi tai muu tunnistetieto
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 (jos saatavilla ja tarpeen)
2.2.3. Molekyylipaino tai molekyylipainoalue

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, %)
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 KÄYTTÖTAPAA (-TAPOJA) KOSKEVAT TIEDOT

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

3.1.1. Rekisteröintivuonna (arvioitu määrä)

3.2. Kun kyseessä on valmistaja: lyhyt kuvaus valmistuksessa käytetystä 
teknologisesta prosessista
Prosessin tarkkoja yksityiskohtia, erityisesti kaupallisesti luottamuksellisia, ei 
tarvitse esittää.
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3.3. Tonnimäärä, joka käytetään itse
3.4. Onko kyseessä aine, valmiste vai tuote, ja/tai fysikaalinen olotila, jossa aine 

saatetaan jatkokäyttäjien saataville. Jatkokäyttäjien saataville asetettavien 
valmisteiden sisältämän aineen pitoisuus tai pitoisuusalue ja jatkokäyttäjien 
saataville asetettavien tuotteiden sisältämä aineen määrä. 

3.5. Yksilöidyn käyttötavan (yksilöityjen käyttötapojen) lyhyt yleinen kuvaus
3.6. Valmistuksesta ja yksilöidyistä käyttötavoista aiheutuvan jätteen määrät ja 

koostumus (jos ne tunnetaan)
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 PAKKAUSMERKINNÄT

4.1. Direktiivin 67/548/ETY 4 ja 6 artiklan soveltamiseen perustuva aine(id)en 
vaaraluokitus
Jokaisessa kirjauksessa on lisäksi annettava syyt siihen, miksi tiettyä päätepistettä 
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 23–25 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 tämän asetuksen 29 artiklan mukaan.

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:
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5.6. Altistuksen torjunta / henkilökohtaiset suojatoimenpiteet 
(käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8)

5.7. Stabiilisuus ja reaktiivisuus (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 10)
5.8. Jätteiden loppusijoitukseen liittyvät näkökohdat
5.8.1. Jätteiden loppusijoitukseen liittyvät näkökohdat (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 

13)
5.8.2. Kierrätystä ja loppusijoitusmenetelmiä koskevat teollisuudelle tarkoitetut tiedot
5.8.3 Kierrätystä ja loppusijoitusmenetelmiä koskevat yleisölle tarkoitetut tiedot
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LIITE V
VAKIOTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 1

TONNIN MÄÄRINÄ

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 11 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti. 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 IX selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. Tässäkin 
tapauksessa rekisteröijän on ilmoitettava selvästi syyt vakiotietovaatimusten mukauttamiseen 
rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa kohdissa, ja tällöin on viitattava sarakkeessa 2 tai 
liitteissä IX tai X mainittuihin erityissääntöihin7.

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, 
on ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, historialliset tiedot, 
tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti samankaltaisista aineista ("read-
across").

Jos tietoja tiettyjä päätepisteitä varten ei ole toimitettu muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä IX mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava 
selvästi.

  
7 Huom. Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia edellytyksiä, jotka on 

esitetty liitteen X asianomaisia testimenetelmiä koskevassa kohdassa ja joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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5. AINEEN FYSIKAALIS-KEMIALLISIA OMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

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

5.2. Sulamis- tai jäätymispiste 5.2. Koetta ei tarvitse tehdä kiinteille aineille tai nesteille, joiden sulamis- tai 
jäätymispiste on alle 0 °C.

5.3. Kiehumispiste 5.3. Koetta ei tarvitse tehdä:

– kaasuille tai

– kiintoaineille, jotka joko sulavat 360 °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)

5.4. Suhteellinen tiheys 5.4. Koetta 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.

5.5. Höyrynpaine 5.5. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– havaitaan siirtymätila (fysikaalisen olomuodon muutos tai hajoaminen). Tällöin olisi annettava 
seuraavat tiedot: siirtymäreaktion tyyppi, lämpötila, jossa siirtymä tapahtuu ilmakehän 
paineessa, sekä höyrynpaine 10 °C ja 20 °C kyseisen lämpötilan yläpuolella (ellei siirtymä 
tapahdu kiinteästä muodosta kaasuksi), tai
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– sulamispiste on yli 300 °C.

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

5.6. Pintajännitys 5.6. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

- vesiliukoisuus on alle 1 mg/l lämpötilassa 20 °C tai

- aine muodostaa misellejä kyseeseen tulevalla testattavalla pitoisuusalueella.

5.7. Vesiliukoisuus 5.7. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hydrolysoituu helposti (puoliaika alle 12 tuntia) tai

– aine hapettuu helposti vedessä.

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

5.8. Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi 5.9. Koetta ei tarvitse tehdä epäorgaanisille aineille. Jos testiä ei voida 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.

5.9. Leimahduspiste 5.10. Koetta 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 ennustaa tarkasti interpoloimalla olemassa olevista materiaaleista, 
joiden ominaisuudet tunnetaan.

5.10. Syttyvyys 5.11. Koetta ei tarvitse tehdä:
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– 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.

5.11. Räjähtävyys 5.12. Koetta 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.

5.12. Itsesyttymislämpötila 5.13. Koetta 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.
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5.13. Hapetusominaisuudet 5.14. Koetta 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).

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.

5.14. Raekokojakauma 5.15. Tätä tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos aine saatetaan markkinoille tai sitä käytetään rakeisessa 
muodossa tai muussa kuin kiinteässä muodossa.

6. MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

In vivo -testausta syövyttävillä aineilla on vältettävä syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla.
SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT
SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

6.1. Ihoärsytys tai ihon syöpyminen 6.1. Vaiheita 3 ja 4 ei tarvitse tehdä, jos:

Tämän päätepisteen arvioinnissa on oltava seuraavat peräkkäiset 
vaiheet:

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä saadut tiedot 
arvioidaan,

– aine on syövyttävä, tai

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

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai
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2) arvioidaan hapan tai emäksinen reaktio

3) ihon syöpymisen in vitro -tutkimus

4) ihoärsytyksen in vitro -tutkimus.

– aine on erittäin myrkyllinen ihokosketuksessa, tai

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

6.2. Silmien ärtyminen 6.2. Vaihetta 3 ei tarvitse tehdä, jos:

Tämän päätepisteen arvioinnissa on oltava seuraavat peräkkäiset 
vaiheet:

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä saadut tiedot 
arvioidaan,

2) arvioidaan hapan tai emäksinen reaktio

3) silmien ärsytyksen in vitro -tutkimus.

– aine on syövyttävä, tai

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

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai

– aine on luokiteltu ärsyttäväksi ihokosketuksessa, edellyttäen että rekisteröijä luokittaa aineen 
silmiä ärsyttäväksi.

6.3. Ihon herkistyminen 6.3. Vaihetta 2 ei tarvitse tehdä, jos:

Tämän päätepisteen arvioinnissa on oltava seuraavat peräkkäiset 
vaiheet:

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä saadut tiedot 
arvioidaan,

2) Hiirellä tehtävä paikallinen imusolmukemääritysmenetelmä 
(LLNA)

– aine on syövyttävä, erittäin myrkyllinen tai ärsyttävä ihokosketuksessa. tai

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

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Jos ihon herkistymistä koskeva luokitus voidaan tehdä ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella,
voidaan seuraava vaihe ohittaa, ja rekisteröijän on luokiteltava aine ihoa herkistäväksi.

Jos LLNA-testi ei sovi kyseiseen aineeseen, voidaan käyttää marsuilla tehtävää 
maksimisaatiotestiä (GPMT).

6.4. Mutageenisuus 6.4. Muita mutageenisuustutkimuksia on harkittava, jos saadaan positiivinen tulos.

6.4.1. In vitro geenimutaatiokoe bakteereilla
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7. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

7.1. Myrkyllisyys vesieliöille

7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus Daphnialla

Rekisteröijä voi harkita pitkäaikaista myrkyllisyystestausta 
lyhytaikaisen myrkyllisyystestauksen sijasta.

7.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva (vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 
Å); tai

– saatavilla on pitkäaikainen myrkyllisyystutkimus.

Daphnialla tehtävä pitkäaikainen vesieliöitä koskeva myrkyllisyystutkimus (liitteessä VII 
oleva 7.1.5 kohta) on tehtävä, jos (todennäköisen) ympäristöaltistuksen vertaaminen 
lyhytaikaisista vesieliöiden myrkyllisyyskokeista saatuihin tuloksiin viittaa siihen, että 
vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. 

Daphnialla tehtävää pitkäaikaista vesieliöitä koskevaa myrkyllisyystutkimusta (liitteessä VII 
oleva 7.1.5 kohta) on harkittava, jos aine on heikosti veteen liukeneva (vesiliukoisuus < 1 mg/l).

8. MUUT SAATAVILLA OLEVAT FYSIKAALIS-KEMIALLISET SEKÄ MYRKYLLISYYTTÄ JA YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Kaikki mahdolliset muut merkitykselliset fysikaalis-kemialliset sekä myrkyllisyyttä ja ympäristömyrkyllisyyttä koskevat tiedot on toimitettava.
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LIITE VI
LISÄTIEDOT 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, 11 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan liitteessä V olevan sarakkeen 
tietojen lisäksi tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut 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 IX selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. Tässäkin 
tapauksessa rekisteröijän on ilmoitettava selvästi rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa 
kohdissa syyt vakiotietovaatimusten mukauttamiseen ja viitattava sarakkeessa 2 tai liitteissä 
IX tai X mainittuihin erityissääntöihin8.

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, 
on ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, historialliset tiedot, 
tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti samankaltaisista aineista ("read-
across").

Jos tietoja tiettyjä päätepisteitä varten ei ole toimitettu muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä IX mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava 
selvästi.

  
8 Huom. Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia edellytyksiä, jotka on 

esitetty liitteen X asianomaisia testimenetelmiä koskevassa kohdassa ja joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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6. MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

In vivo -testausta syövyttävillä aineilla on vältettävä syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla.
SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT
SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

6.1. Ihoärsytys

6.1.1. Ihoärsytys in vivo 6.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on syövyttävä, tai

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

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai

– aine on erittäin myrkyllinen ihokosketuksessa, tai

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

– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 1 määrätystä testausstrategiasta saatavilla olevat 
tulokset riittävät aineen luokitteluun ihoa syövyttäväksi tai ihoa ärsyttäväksi.

6.2. Silmien ärtyminen

6.2.1. Silmien ärtyminen in vivo 6.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on syövyttävä, tai

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

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai

– aine on luokiteltu ärsyttäväksi ihokosketuksessa ja edellyttäen, että rekisteröijä luokittaa 
aineen silmiä ärsyttäväksi, tai

– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 2 määrätystä testausstrategiasta saatavilla olevat 
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tulokset riittävät aineen luokitteluun silmiä ärsyttäväksi.

6.4. Mutageenisuus

6.4.2. In vitro sytogeneettinen tutkimus nisäkässoluilla

6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, jos 
liitteen V 6.4.1 ja liitteen VI 6.4.2 kohdassa on saatu kielteinen 
tulos.

6.4.2. Koetta ei tarvitse tehdä:

- jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo sytogeneesitestistä,

- jos aineen tiedetään kuuluvan karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.

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

6.4. Sopivia in vivo -mutageenisuustutkimuksia on harkittava, jos jossakin liitteessä V tai VI 
mainituista mutageenisuustutkimuksista saadaan positiivinen tulos.

6.5. Äkillinen myrkyllisyys

Kaasuille ja haihtuville nesteille (höyrynpaine yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20° C) nämä tiedot on annettava hengitysteitse 
tapahtuvalle altistukselle (6.5.2).

6.5. Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos:

– ainetta ei sen kemiallisten tai fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi voida annostella tarkasti, tai

– aine on syövyttävä, tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Muille kuin kaasuille kohdissa 6.5.1-6.5.3 mainitut tiedot on 
hankittava vähintään kahdelle altistusreitille, joista toinen suun 
kautta. Toinen reitti valitaan aineen luonteen ja ihmisen 
todennäköisen altistusreitin mukaan. Jos altistus tapahtuu vain 

Toinen reitti valitaan seuraavin perustein:
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yhden reitin kautta, toimitetaan vain sitä reittiä koskeva tieto.

6.5.1. Suun kautta

6.5.2. Hengitysteitse 6.5.2. Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on todennäköistä, ja

2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa lämpötilassa 20 °C, tai

– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia (massa/massa), joiden hiukkaskoon MMAD-arvo on 
alle 100 μm, tai

– ainetta käytetään tavalla, jossa muodostuu sen kokoisia aerosoleja, hiukkasia tai pisaroita, että 
niitä voi joutua hengitysteihin (> 1% (massa/massa) hiukkasia, joiden hiukkaskoon MMAD-
arvo on alle 100 µm).

6.5.3. Ihon kautta 6.5.3. 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:

– välittömän suun kautta välittyvän myrkyllisyyden testissä pienillä annoksilla havaitaan 
myrkyllisyyttä, 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 aiheuttavan merkittävää äkillistä 
ihomyrkyllisyyttä tai läpäisevän ihon.

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos imeytyminen ihon kautta on epätodennäköistä 
molekyylipainon perusteella (molekyylipaino > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
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rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -1 tai yli 4). 

6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

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

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

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

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

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle kyseisellä tavalla.

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 iholle myrkyllisiä tai 
läpäisevän ihon.

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos imeytyminen ihon kautta on epätodennäköistä 
molekyylipainon perusteella (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -1 tai yli 4).
Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on todennäköistä, ja
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2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa lämpötilassa 20 °C, tai

– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia (massa/massa), joiden hiukkaskoon MMAD-arvo 
(massamediaani-aerodynaaminen halkaisija) on alle 100 μm, tai

ainetta käytetään tavalla, jossa muodostuu sen kokoisia aerosoleja, hiukkasia tai pisaroita, että 
niitä voi joutua hengitysteihin (> 1% (massa/massa) hiukkasia, joiden hiukkaskoon MMAD-arvo 
on alle 100 µm). Jollei ole vasta-aiheita, aine testataan mieluummin suun kautta.

Rekisteröijän on ehdotettava subkroonisen myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) (liitteessä VII 
oleva 6.6.2 kohta), jos

– ihmisen altistuksen taajuuden ja keston perusteella voidaan olettaa, että pitempiaikainen 
tutkimus on aiheellinen, 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 altistuksen jälkeen.

Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi vaatia lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos:

– 28 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 
karakterisointiin. Tällöin voi olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä myrkyllisyystutkimuksia, 
jotka on suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. immunotoksisuus, neurotoksisuus), 
tai

– ensin tehdyssä toistuvan annostelun kokeessa käytetty altistustie oli huonosti valittu ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen altistustie, eikä ekstrapolaatiota eri altistusteiden välillä 
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voida tehdä, tai

– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa altistustasoihin, 
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 vuorokauden tutkimuksessa.

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, 
tai

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle kyseisellä tavalla.

6.7.1. Lisääntymis- ja/tai kehitysmyrkyllisyyden seulonta
yhdellä lajilla (OECD 421), jos rakenteellisesti samankaltaisista 
aineista saatavilla olevista tiedoista tai (Q)SAR-estimaateista tai 
in vitro -kokeista ei ole näyttöä, että aine saattaa olla 
kehitykselle myrkyllinen.

6.7.1. Seulonnassa saatu positiivinen tulos on vahvistettava kehitysmyrkyllisyystutkimuksella 
kyseisellä tasolla yhdellä lajilla ja asianmukaisimmalla antotiellä ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistustie (liite VI, 6.7.2).

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus, asianmukaisin antotie
ottaen huomioon ihmisen todennäköinen altistusreitti 
(liitteessä X oleva B osa, kohta 31 tai OECD 414).

6.7.2. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla. Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla.

Rekisteröijän on ehdotettava kahden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimusta (liitteessä 
VII oleva 6.7.3 kohta), jos toistuvalla annostuksella tehtävästä myrkyllisyystutkimuksesta (90 
vrk) on saatu viitteitä mahdollisesta lisääntymismyrkyllisyydestä (esim. histopatologisia 
vaikutuksia sukuelimiin) tai aine on rakenteellisesti hyvin samankaltainen kuin jokin tunnettu 
lisääntymismyrkyllinen aine.

6.8 Toksikokinetiikka
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6.8.1. Aineen toksikokineettisen käyttäytymisen arviointi 
siinä määrin kuin voidaan johtaa relevanteista saatavilla 
olevista tiedoista

7. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

–

7.1. Myrkyllisyys vesieliöille

7.1.2. Levän kasvuninhibitiotutkimus

7.1.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva (vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 
Å);

7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti kaloilla: Rekisteröijä 
voi harkita lyhytaikaisen sijasta pitkäaikaista 
myrkyllisyystestausta. 

7.1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva (vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å), tai

– saatavilla on pitkäaikainen myrkyllisyystutkimus.

Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi vaatia pitkäaikaista myrkyllisyystestiä kaloilla (liitteessä VII oleva 7.1.6 kohta) 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos (todennäköisen) ympäristöaltistuksen vertaaminen lyhytaikaisesta 
vesieliöiden myrkyllisyyskokeesta saatuihin tuloksiin viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin.

Kaloilla tehtävää vesieliöitä koskevaa pitkäaikaista myrkyllisyystutkimusta (liitteessä VII 
oleva 7.1.6 kohta) on harkittava, jos aine on heikosti veteen liukeneva (vesiliukoisuus < 1 mg/l).
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7.1.4. Aktiivilietteen hengitysinhibitiotesti, paitsi jos 
päästöjen todennäköisyys jätevedenkäsittelyjärjestelmään on 
alhainen

7.1.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva (vesiliukoisuus < 10 µg/l), or

– aineen havaitaan olevan nopeasti biohajoava ja käytetyt testikonsentraatiot ovat niissä rajoissa, 
joita voidaan odottaa esiintyvän jätevesienkäsittelylaitokseen menevissä vesissä.

Tutkimus voidaan korvata nitrifikaationestotestillä, jos aine käytettävissä olevien tietojen mukaan 
todennäköisesti estää mikrobien kasvua tai toimintaa.

7.2. Hajoaminen

7.2.1. Bioottinen

7.2.1.1. Nopea biohajoavuus

7.2. Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia simulaatiotutkimuksia (liitteessä VII olevat 7.2.1.2–7.2.1.4 kohdat) 39, 
40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos liitteen I mukaisen kemikaaliturvallisuusarvioinnin perusteella 
aineen hajoamista on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu turvallisuusarvioinnin 
tuloksista.

7.2.1.1Koetta ei tarvitse tehdä epäorgaanisille aineille.

7.2.2. Abioottinen

7.2.2.1. Hydrolyysi pH:n funktiona. 7.2.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– aineen vesiliukoisuus on alle 10 μg/l.

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen ympäristössä

7.3.1. Adsorptio- / desorptioseulontakoe 7.3.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella todennäköisesti vähäinen 
adsorptiopotentiaali (esim. aineen oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on pieni), tai

– aine hajoaa nopeasti.
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LIITE VII
LISÄTIEDOT 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 11 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesti. 
Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään sadan tonnin suuruisina määrinä, 11 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan liitteiden V ja VI sarakkeen 1 
tietojen lisäksi tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut 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 IX selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 
Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on ilmoitettava selvästi rekisteröintiasiakirjojen asiaa 
koskevissa kohdissa syyt vakiotietovaatimusten muuttamiseen ja viitattava sarakkeessa 2 tai 
liitteissä IX tai X mainittuihin erityissääntöihin9.
Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, 
on ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, historialliset tiedot, 
tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti samankaltaisista aineista ("read-
across").
Jos tiettyjä päätepisteitä koskevia tietoja ei aiota toimittaa muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä IX mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava 
selvästi.

  
9 Huom. Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia edellytyksiä, jotka on 

esitetty liitteen X asianomaisia testimenetelmiä koskevassa kohdassa ja joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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5. AINEEN FYSIKAALIS-KEMIALLISIA OMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

5.18. Stabiilisuus orgaanisissa liuottimissa ja relevanttien 
hajoamistuotteiden tunnistetiedot

Tarvitaan vain, jos aineen stabiilisuutta pidetään erityisen 
tärkeänä ominaisuutena.

5.18. Koetta ei tarvitse tehdä epäorgaanisille aineille.

5.19. Hajoamisvakio 5.19. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hydrolysoituu helposti (puoliaika alle 12 tuntia) tai hapettuu helposti vedessä, tai

– aine ei liukene veteen tai siinä ei ole ionirakenteita.

5.20. Viskositeetti

6. MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

In vivo -testausta syövyttävillä aineilla on vältettävä syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla.
SARAKE 1

VAADITUT VAKIOTIEDOT
SARAKE 2

ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 
SARAKKEESTA 1

6.4. Jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos eikä ole saatavilla tuloksia in vivo -tutkimuksista, rekisteröijän on 
ehdotettava sopivaa in vivo mutageenisuustutkimusta.

Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.
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6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla annostuksella tehtävä 
myrkyllisyyden tutkimus (28 vuorokautta) yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen altistusreitti, mikäli tätä 
ei ole jo toimitettu osana liitteen VI vaatimuksista tai jos 
ehdotetaan kohdan 6.6.2 mukaista testiä. Tässä tapauksessa 
ei sovelleta liitteessä IX olevaa 3 jaksoa.

6.6.2. Subkrooninen myrkyllisyystutkimus (90 
vuorokautta) yhdellä lajilla, jyrsijällä, koirailla ja naarailla, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti.

6.6.2. 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 altistustielle, tai

– on saatavilla luotettava kroonisen myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että on käytetty 
sopivaa lajia ja antotietä, 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 altistukseen.

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 
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näyttöä imeytymisestä, tai

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

– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden tiedetään olevan merkittävästi iholle 
myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon perusteella (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å) ja aineen rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -1 tai yli 4).
Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on todennäköistä, ja

2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa lämpötilassa 20 °C, tai

– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia (massa/massa), joiden hiukkaskoon MMAD-
arvo (massamediaani-aerodynaaminen halkaisija) on alle 100 μm, tai

– ainetta käytetään tavalla, jossa muodostuu sen kokoisia aerosoleja, hiukkasia tai 
pisaroita, että niitä voi joutua hengitysteihin (> 1% (massa/massa) hiukkasia, joiden 
hiukkaskoon MMAD-arvo on alle 100 µm). Jollei ole vasta-aiheita, aine testataan 
mieluummin suun kautta.

Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 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 karakterisointiin. Tällöin voi myös olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. 
immunotoksisuus, neurotoksisuus), tai

– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistustasoihin, jotka ovat korkeita verrattuna niihin annostasoihin, joilla myrkyllisyys 
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ihmisille on todennäköistä).

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä.

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus yhdellä lajilla,
asianmukaisin antotie ottaen huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti (liitteessä X oleva B osan kohta 31 tai OECD 414), 
jollei sitä ole jo toimitettu osana liitteen VI vaatimuksista.

6.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla.

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

7. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

7.1. Myrkyllisyys vesieliöille 7.1. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista myrkyllisyystestiä, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia on 
tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1.5. Daphnialla tehtävä pitkäaikainen myrkyllisyystestaus,
jollei sellaista ole jo toimitettu osana liitteen V vaatimuksia.

7.1.5. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
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halkaisija > 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen on epätodennäköistä.

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen myrkyllisyystestaus, 
jollei sellaista ole jo toimitettu osana liitteen VI vaatimuksia.

7.1.6. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen on epätodennäköistä.

On toimitettava joko kohdassa 7.1.6.1, 7.1.6.2 tai kohdassa 7.1.6.3 
vaaditut tiedot.

7.1.6.1. Kalanpoikasten (FELS, Fish early-life stage) 
myrkyllisyystesti (OECD 210)

7.1.6.2. Kalan alkio- ja ruskuaispussivaiheen poikasten 
lyhytaikainen myrkyllisyystesti (liitteessä X olevan C osan 15 
kohta tai OECD 212)

7.1.6.3 Kalanpoikasten kasvutesti (liitteessä X olevan C osan 14 
kohta tai OECD 215)

7.1.6.1. Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia FELS-myrkyllisyystestiä 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos aine 
saattaa kertyä biologisiin kudoksiin.

7.2. Hajoaminen 7.2. Rekisteröijän on ehdotettava muita hajoamistestejä, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen hajoamista on tutkittava tarkemmin 
Testi(e)n valinta riippuu turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.2.1. Bioottinen

Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 7.2.1.3 ja 7.2.1.4 kohdissa 
mainittuja tietoja 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti jäljempänä 
mainituissa tapauksissa:

7.2.1.2. Lopullisen hajoamisen simulointitestaus pintavedessä 7.2.1.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineen vesiliukoisuus on alle 10 μg/l,



68

– aine hajoaa helposti biologisesti.

7.2.1.3. Simulointitestaus maaperässä (jos aine adsorboituu 
voimakkaasti maahan)

7.2.1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– maaperän altistuminen suoraan tai epäsuoraan on epätodennäköistä.

7.2.1.4. Simulointitestaus sedimentissä (jos aine adsorboituu 
voimakkaasti sedimenttiin)

7.2.1.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– maaperän altistuminen suoraan tai epäsuoraan on epätodennäköistä.

7.2.3. Hajoamistuotteiden tunnistaminen 7.2.3. Ellei aine hajoa helposti biologisesti

Rekisteröijän on ehdotettava lisätestausta, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen käyttäytymistä ympäristössä ja sen 
lopullista kohtaloa on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu turvallisuusarvioinnin 
tuloksista.

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen ympäristössä

7.3.2. Kertyminen (yhteen) vesieliölajiin, mieluiten kalaan 7.3.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on vähäinen biokertyvyyspotentiaali (ts. log Kow < 3). tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin
halkaisija > 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen on epätodennäköistä.

7.3.3. Adsorptiota ja/tai desorptiota koskevat lisätutkimukset 
riippuen liitteessä VI vaaditun tutkimuksen tuloksista

7.3.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on pieni), 
tai

– aine hajoaa nopeasti.
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7.4. Vaikutukset maaeliöstöön 7.4. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos maaperän altistuminen suoraan tai epäsuoraan 
on epätodennäköistä.

Jos maaperän eliöille ei ole myrkyllisyyttä koskevia tietoja, voidaan maaperän eliöiden 
altistuksen arviointiin soveltaa tasapainopartitiomenetelmää. Jos altistus on merkittävää, on
rekisteröijän ehdotettava valikoimaa jäljempänä mainituista testeistä.

Varsinkin aineille, joilla on korkea potentiaali adsorboitua maaperään, rekisteröijän on 
harkittava pitkäaikaista myrkyllisyystestausta lyhytaikaisen sijasta.

7.4.1. Lyhytaikainen myrkyllisyys lieroille

7.4.2. Vaikutukset maaperän mikroeliöstöön

7.4.3. Lyhytaikainen myrkyllisyys kasveille

9. 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.



70

LIITE VIII
LISÄTIEDOT 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, 11 artiklan 1 
kohdan d alakohdan mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan liitteiden V, VI ja VII sarakkeen 1 
tietojen lisäksi tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut 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 tämän liitteen sarakkeessa 1 
olevia vakiotietovaatimuksia mukautetaan liitteessä IX selostettujen yleisten sääntöjen 
mukaisesti. Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on ilmoitettava rekisteröintiasiakirjojen asiaa 
koskevissa kohdissa selvästi syyt vakiotietovaatimusten muuttamiseen ja viitattava 
sarakkeessa 2 tai liitteissä IX tai X mainittuihin erityissääntöihin10.
Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä liitteessä lueteltujen ominaisuuksien määrittämiseksi, 
on ensin arvioitava kaikki saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, historialliset tiedot, 
tiedot valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti samankaltaisista aineista ("read-
across").
Jos tiettyjä päätepisteitä koskevia tietoja ei aiota toimittaa muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä IX mainituista syistä, tämä seikka perusteluineen on mainittava 
selvästi.

  
10 Huom. Tässä sovelletaan myös niitä tietyn testin tekemättä jättämistä koskevia edellytyksiä, jotka on 

esitetty liitteen X asianomaisia testimenetelmiä koskevassa kohdassa ja joita ei toisteta sarakkeessa 2.
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6. MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

6.4. Jos jossakin aiemmista mutageenisuustutkimuksista on saatu positiivinen tulos, rekisteröijän 
on tarvittaessa ehdotettava lisää mutageenisuustutkimuksia.

6.6.3. Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia pitkäaikaista toistettua myrkyllisyystutkimusta (vähintään 12 
kuukautta) 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos ihmisen altistuksen taajuuden 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 tai riskin karakterisointiin, 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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6.6. Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos:

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

– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai riskin 
karakterisointiin. Tällöin voi myös olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. 
immunotoksisuus, neurotoksisuus), tai

– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa altistustasoihin, 
jotka ovat lähellä niitä annostasoja, joilla myrkyllisyyttä havaitaan).

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys

6.7.4. Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä lajilla, koirailla ja 
naarailla, asianmukaisin antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli tätä ei ole jo toimitettu 
osana liitteen VII vaatimuksista.

6.7.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, 
tai

– aineen myrkyllisyys on vähäistä (saatavilla olevissa testeissä ei ole näyttöä myrkyllisyydestä), 
jos voidaan osoittaa toksikokineettisten tietojen avulla, ettei systeemistä imeytymistä tapahdu 
merkityksellisten altistusreittien kautta (esim. plasman ja/tai veren pitoisuuksia ei voida 
osoittaa herkällä menetelmällä eikä ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita esiinny virtsassa, 
sapessa tai uloshengitysilmassa) eivätkä ihmiset altistu aineelle tai altistus ei ole merkittävää.

6.9. Arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ehdottaa tai vaatia 
karsinogeenisuustutkimusta 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos:

– ainetta käytetään laajalti tai on näyttöä ihmisen usein toistuvasta tai pitkäaikaisesta 
altistuksesta, ja
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– aine on luokiteltu mutageenisuusluokkaan 3 tai toistuvilla annoksilla tehdy(i)stä kokeesta 
(kokeista) on näyttöä, että aine pystyy aiheuttamaan kudosten liikakasvua ja/tai pre-
neoplastisia vaurioita.

7. YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT

SARAKE 1
VAADITUT VAKIOTIEDOT

SARAKE 2
ERITYISSÄÄNNÖT, JOIDEN MUKAAN TIETOVAATIMUKSIA VOIDAAN MUKAUTTAA 

SARAKKEESTA 1

7.2. Hajoaminen 7.2. Lisää hajoamisen testausta on ehdotettava, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen hajoamista on tutkittava 
tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.2.1. Bioottinen

7.2.1.5. Vahvistustestejä biohajoamisen tasosta (aerobinen ja/tai 
anaerobinen) ympäristön eri osissa (vesi, sedimentti, 
maaperä). Erityisesti korostettava merkittävimpien 
hajoamistuotteiden tunnistamista.

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen ympäristössä 7.3. Rekisteröijän on ehdotettava lisätestausta, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että aineen käyttäytymistä ympäristössä ja sen 
lopullista kohtaloa on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu turvallisuusarvioinnin 
tuloksista.

7.3.4. Muut ympäristökäyttäytymistä koskevat 
tutkimukset

7.4. Vaikutukset maaeliöstöön
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7.4. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista myrkyllisyystestausta, jos (todennäköisen) 
ympäristöaltistuksen vertaaminen lyhytaikais(t)en myrkyllisyyskoke(id)en tuloksiin viittaa 
siihen, että maaeliöihin kohdistuvia vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta 
riippuu tämän vertaamisen tuloksista. 

Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos maaperän altistuminen suoraan tai epäsuoraan on 
epätodennäköistä.

7.4.4. Lieroilla tehtävä pitkäaikainen myrkyllisyystestaus, 
jollei sellaista ole jo toimitettu osana liitteen VII 
vaatimuksia.

7.4.5. Maaperässä elävillä selkärangattomilla (muilla kuin 
lieroilla) tehtävä pitkäaikainen myrkyllisyystestaus, 
jollei sellaista ole jo toimitettu osana liitteen VII 
vaatimuksia.

7.4.6. Pitkäaikainen myrkyllisyystestaus kasveilla, jollei 
sellaista ole jo toimitettu osana liitteen VII vaatimuksia.

7.5. Pitkäaikainen myrkyllisyys sedimentin eliöille 7.5. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista myrkyllisyystestausta, jos (todennäköisen) 
ympäristöaltistuksen vertaaminen lyhytaikais(t)en myrkyllisyyskoke(id)en tuloksiin viittaa 
siihen, että sedimentin eliöihin kohdistuvia vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. Testi(e)n 
valinta riippuu turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.6. Pitkäaikainen myrkyllisyys tai 
lisääntymismyrkyllisyys linnuille

7.6. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos lintujen altistuminen suoraan tai epäsuoraan on 
epätodennäköistä.

9. 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 IX
YLEISET SÄÄNNÖT LIITTEISSÄ V-VIII VAHVISTETTUJEN VAKIOTESTAUSOHJELMIEN 

MUKAUTTAMISEKSI

Liitteissä V-VIII vahvistetaan vakiotestausohjelmat, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan seuraavia määriä:

– vähintään yksi tonni, 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan,
– vähintään 10 tonnia, 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan,

– vähintään 100 tonnia, 11 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ja
– vähintään 1000 tonnia, 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan. 

Liitteiden V-VIII 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 tiedot kokeista, joita ei ole 
tehty hyvän laboratoriokäytännön tai liitteen X mukaisesti
Raakatietojen on katsottava olevan samanarvoisia kuin liitteessä X mainitulla vastaavalla 
testillä saadut raakatiedot, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

(1) tiedot riittävät luokituksen, pakkausmerkintöjen ja riskinarvioinnin tarpeisiin, ja
(2) tutkimuksesta toimitetaan riittävä ja luotettava dokumentaatio.

1.1.2. Raakatiedot eläinkokeista, joita ei ole tehty hyvän laboratoriokäytännön tai 
liitteen X mukaisesti
Raakatietojen on katsottava olevan samanarvoisia kuin liitteessä X mainitulla vastaavalla 
testillä saadut raakatiedot, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

(1) tiedot riittävät luokituksen, pakkausmerkintöjen ja riskinarvioinnin tekemiseen,
(2) tärkeimpiä muuttujia, jotka oli määrä tutkia liitteessä X mainitussa vastaavassa 

testissä, on käsitelty riittävästi ja luotettavasti,
(3) altistuksen kesto on verrattavissa liitteessä X mainitun vastaavan testin kestoon 

tai se on pitempi, mikäli altistuksen 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 
altistuksesta tai kliinisistä tutkimuksista saatuja tietoja. 
Tietojen merkitys tietyn 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 karakterisointi,
(2) altistuksen asianmukainen karakterisointi,

(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.

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, joita ei ole vielä liitteessä X, 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.

1.3. Rakenne-aktiivisuussuhde (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,
– tulokset riittävät luokituksen, pakkausmerkintöjen ja 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. Tässä yhteydessä ’sopivalla’ tarkoitetaan kansainvälisesti 
sovittujen testien kehittämiseen sovellettavien perusteiden mukaisesti riittävän pitkälle 
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kehitettyä (esim. ECVAM-perusteet testin kirjaamiseksi ennakkovalidointiprosessiin). 
Mahdollisesta riskistä riippuen voi olla tarpeen vahvistaa tulokset välittömästi, mikä voi 
edellyttää laajempaa testausta kuin liitteessä V tai VI säädettyjen tietojen saamiseksi on 
tarpeen, tai tulosten vahvistusta voidaan ehdottaa siten, että testataan laajemmin kuin liitteessä 
VII tai VIII on säädetty kullekin tonnimäärätasolle.

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 V–VIII tai 
liitteen IX 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, pakkausmerkintöjen ja 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 noudattavat säännöllistä kaavaa rakenteellisen 
samankaltaisuuden johdosta, voidaan tarkastella ryhmänä tai aineiden ”kategoriana”. 
Ryhmäkäsitteen soveltaminen edellyttää, että fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, ihmisten 
terveyteen kohdistuvat vaikutukset ja ympäristövaikutukset tai käyttäytyminen ympäristössä 
voidaan ennustaa ryhmään kuuluvaa vertailuainetta koskevista tiedoista interpoloimalla 
ryhmän toisiin aineisiin. Täten jokaista ainetta ei tarvitse testata jokaisen päätepisteen 
suhteen.
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 on toimitettava riittävä ja luotettava dokumentaatio.

2. TESTAUS EI OLE TEKNISESTI MAHDOLLISTA

Tiettyä päätepistettä 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. Liitteen X 
testiohjeita ja erityisesti tietyn menetelmän teknisiin rajoituksiin liittyviä ohjeita on 
noudatettava aina.

3. AINEKOHTAINEN, ALTISTUKSEEN PERUSTUVA TESTAUS

Testausta liitteiden VII ja VIII mukaan ei tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä altistusskenaario(i)lla.
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Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät perustelut ja dokumentaatio.
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