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Sissejuhatus 

Toimikute hindamisel kontrollib ECHA, kas teave, mille registreerijad on esitanud 

registreerimistoimikutes, täidab REACH-määruse nõudeid. Kui teave ei vasta nõuetele, saadab 

ECHA toimiku hindamise otsuse kõigile ühises esitamises osalenud registreerijatele, paludes neil 

esitada teatud tähtpäevaks lisateavet. 

 

Toimiku hindamise järelmeetmed algavad pärast toimiku hindamise otsuste tähtaja möödumist. 

Kuidas toimiku hindamise järelmeetmed toimivad? 

Kui saate ECHA-lt toimiku hindamise otsuse, et teie registreerimistoimiku teave ei vasta 

nõuetele, peate järgima otsuses antud meetodeid ja tingimusi, et esitada määratud 

tähtpäevaks registreerimistoimiku ajakohastus, milles on nõutav teave. 

 

Pärast tähtaja möödumist kontrollib ECHA, kas ajakohastuses esitatud teave (sh iga teie 

esitatud kohandus) vastab otsuses nõutud teabele. Järelmeetmetega tuvastab ECHA ka 

võimalikud probleemid teie esitatud uues teabes. 

 

Näiteks kui esitate uuringu, kontrollib ECHA, kas see on taotletud aine kohta, kas selles on 

kasutatud ettenähtud katsemeetodit ja kas sellele on lisatud uuringu või uuringuaruande 

kokkuvõte. Amet kontrollib samuti, kas järeldused on mõistlikud, kas need põhinevad uuel 

teabel ja kas olete kasutanud õiget klassifikatsiooni (või tuletanud ise), kui asjakohane. 

Võimalikud tulemused 

Kui ECHA on uue teabe läbi vaadanud, järgneb sellele üks järgmistest tegevustest. 

a) Nõutud teave on esitatud 

 

Kui ajakohastus sisaldab nõutavat teavet, teatab ECHA1 liikmesriikide pädevatele asutustele ja 

Euroopa Komisjonile, et toimiku hindamine on valmis. Teate koopia saadetakse ka kõigile 

asjaomastele registreerijatele. Vajaduse korral saab ECHA hiljem alustada uut 

vastavuskontrolli. 

 

 

b) Kehtivad kohandused 

Kui olete esitanud nõutava teabe alternatiivsete meetoditega (nt analoogmeetodiga) või 

muude kohandustega, teatab ECHA liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile, et 

 

 

 
1 ECHA saadab teate vastavalt REACH-määruse artikli 42 lõikele 2. 

Kui toimiku hindamise otsuses on mitu teabenõuet, on hindamine valmis alles siis, 

kui olete täitnud kõik nõuded. 
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hindamine on valmis. Teate koopia saadetakse ka kõigile asjaomastele registreerijatele. 

Vajaduse korral saab ECHA hiljem alustada uut vastavuskontrolli. 

c) Vastamata jätmine 

Kui te ei saada ajakohastust üldse või kui kohandused, mida kasutate vastuseks otsuses 

olevatele nõuetele, on ilmselgelt ebamõistlikud, saadab ECHA teie asukohariigi riiklikule 

jõustamisasutusele vastamata jätmise teate2. Selle koopia saadetakse ka kõigile asjaomastele 

registreerijatele. 

 

Vastamata jätmise teadetes on loetletud nõuded, mille kohta ei esitatud teavet. Kui 

asjakohane, võib teade ka mainida, et olete teatanud, et uuring hilineb. 

 

Sellise teabe esitamist nagu esialgsed tulemused, vahearuanded/aruandekavandid 

või annusevahemiku leidmise uuringud ei saa pidada arvestatavaks vastuseks 

otsuses nõutud teabele. Sellise teabe esitamine ei lükka seega edasi teatamist 

riiklikele jõustamisasutustele. Riikliku jõustamisasutuse ülesanne on hinnata 

viivituse põhjust ja vajaduse korral kaalutleda jõustamismeetmeid. 

 

d) Esitatud teave ei vasta nõutule 

Kui ajakohastatud andmed ei vasta nõutavale teabele, koostab ECHA järelmeetme otsuse 

eelnõu,3 kus on loetletud mittevastavuse põhjused, ja saadab selle teile. 

 

Selle põhjus võib olla näiteks mittevastav uuring või kehtetu kohandus. 

Kui esitatud kohandus on ilmselgelt ebamõistlik, teatab ECHA sellest vahetult riiklikule 

jõustamisasutusele, nagu on kirjeldatud punkti „Vastamata jätmine“ alapunktis c. 

Vastuvõetud järelmeetmete otsuses on ECHA lõplik arvamus, kas asjaomane nõutav teave on 

esitatud. Selle kohta saab esitada apellatsiooninõukogule kaebuse kolme kuu jooksul pärast 

vastuvõtmise kuupäeva. 

Vastuvõetud järelmeetmete otsus ei anna uut tähtaega4, sest nõutav teave ei ole 

muutunud. Peate endiselt esitama algses otsuses nõutud teabe. 

Näide: registreerijad esitavad sünnieelse arengutoksilisuse kehtiva uuringu, kuid 

testis kasutatud annused on liiga väikesed ega vasta OECD katsesuunise nõuetele. 

 

Pärast kaebuste esitamise kolmekuulise tähtaja möödumist teatab ECHA teie asukohariigi 

riiklikule jõustamisasutusele. See ametiasutus vastutab otsuse jõustamise ja järgimise 

 

 

 
2 Vastamata jätmise teated sisaldavad ECHA algset toimiku hindamise otsust ja asjakohast kirjavahetust 
registreerijatega, mille amet on saanud pärast neile otsuse teatamist. 
3 See otsuse eelnõu teatatakse vastavalt REACH-määruse artikli 42 lõikele 1. Selles viidatakse toimiku 
hindamise algsele (vastuvõetud) otsusele, käsitletakse teavet, mille registreerijad on esitanud hiljem, ja 
selgitatakse, miks on nõutav teave ikka esitamata. Järelmeetmete otsus tehakse REACH-määruse artiklites 50 
ja 51 kirjeldatud menetluse kohaselt nagu kõik muud hindamisotsused. 
4 Seda kinnitas hiljuti ECHA apellatsiooninõukogu otsusega menetluses A-001-2019. 
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tagamise, kontrollimise ning tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste määramise 

eest.5 

e) Esitatud teabe põhjal tekib uus teabenõue 

Kui ajakohastuses on olemas algses otsuses nõutav teave, kuid see tekitab uue teabenõude, 

võib ECHA teha toimiku hindamise uue otsuse. 

See uus otsus sisaldab uut tähtaega. Kuigi ajakohastuses on algses otsuses 

nõutav teave olemas, tekitab esitatud teave aine kohta uue nõutava teabe 

vajaduse. 

Näide: algses otsuses nõuti sünnieelse arengutoksilisuse uuringut esimese liigi 

kohta. Registreerijad esitavad nõutud uuringu ja selle tulemustest selgub, et on 

vaja ka teise liigi sünnieelse arengutoksilisuse uuringut6. 

Ühenduse võtmine riigi ametiasutustega 

Kui teil on oma toimiku hindamise otsusest tulenevate kohustuste kohta konkreetseid küsimusi, 

võite pöörduda ECHA kasutajatoe poole. Kasutajatugi saab kohustusi selgitada, kuid ei saa 

nõustada, kuidas saate esitada nõutava teabe, ega kommenteerida alternatiivseid strateegiaid. 

 

ECHA ei saa muuta otsuse sisu ega tähtaega, sest need on kokku lepitud liikmesriikidega. 

Samuti ei saa amet anda juhtumiga seotud esialgset teavet enne otsuse tähtaja möödumist. 

 

Jõustamise eest vastutavad ainult liikmesriigid. Kui juhtum on üle antud riigi ametiasutustele, 

toimub kogu suhtlus asjaomase ametiasutusega. Saate näiteks riigi ametiasutusega arutada, 

kas teie kavandatav viis nõutava teabe esitamiseks (näiteks üldised või konkreetsed 

kohandused) on vastuvõetav. 

Tootmise lõpetamine 

Isegi kui lõpetate oma registreeritud aine tootmise või importimise, peate pärast 

hindamisotsuse vastuvõtmist esitama nõutud teabe tähtpäevaks. Et otsus võeti vastu ajal, 

mil te ainet alles tootsite või importisite, on seda teavet endiselt vaja, et selgitada aine 

kasutamise võimalikke ohte ja riske. 

 

ECHA asjaomasele riigi ametiasutusele vastamata jätmise teate, kui te ei ole esitanud algses 

otsuses nõutud teabe põhjusel, et olete tootmise lõpetanud. 

 

Kui lõpetate tootmise ja teatate sellest ECHA-le pärast seda, kui olete saanud artikli 42 

lõike 1 kohase otsuse eelnõu, mis sätestab eelmise hindamisotsuse nõuetele mittevastavuse 

(st uue otsuse ilma tähtajata, vt punkt d), kehtib see otsus teie suhtes endiselt. 

 

 

 

 
5 Vt Euroopa Kohtu otsus, C-471/18 P, Saksamaa vs. Esso Raffinage, punkt 143. 
6 Kui registreerija esitab teise liigi sünnieelse arengutoksilisuse uuringu katsetamisettepaneku, hindab ECHA 
seda artikli 40 alusel, mitte artikli 42 lõike 1 kohase uue otsusega. 
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REACH-määruse artikli 50 lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata järelmeetmete otsuse eelnõu korral, 

sest uues otsuses ei nõuta täiendavat teavet. Selles märgitakse ainult järgmist: et ECHA 

kontrollis teavet, mis esitati vastuseks esialgsele otsusele, et registreerimise teave ei vasta 

endiselt nõuetele ja et otsus teatatakse jõustamisasutustele. Seega kehtivad endiselt algse 

otsuse nõuded. 

Koguse vähendamine 

Kui hindamisotsus on vastu võetud, peate esitama otsuses nõutud teabe ka siis, kui olete 

vähendanud kogusevahemikku pärast lõpliku otsuse saamist.7 Kui jätate koguste vähendamise 

tõttu nõutud teabe esitamata, on tagajärjeks vastamata jätmise teade. 

 

Aine registreerimine teatud kogusevahemikus annab teile õiguse ainet sellistes kogustes 

turustada. Omalt poolt peate esitama ECHA-le registreeritud kogusevahemiku jaoks 

asjakohase aine standardteabe. Koguse vähendamine ei vabasta teid esialgses 

hindamisotsuses nõutava teabe esitamisest. 

 

Et hindamisotsuse vastuvõtmise ajal tootsite või importisite ainet teatud kogusevahemikus, 

peate suutma selgitada selle kasutusala võimalikke ohte ja riske. 

Juhtregistreerija rolli üleandmine 

Juhtregistreerija rolli saab uuele juhtregistreerijale üle anda pärast hindamisotsuse 

vastuvõtmist. Sellisel juhul saab uus juhtregistreerija esitada toimiku ajakohastuse koos 

otsuses nõutud teabega. Juriidiline vastutus otsuse täitmise eest jääb siiski otsuse algsetele 

saajatele. 

Üldnõuanded registreerijatele 

Ajakohastage toimikut esialgses otsuses määratud tähtpäevaks. 

 

Kui teilt nõutakse uue ohuteabe koostamist, peab see teave vastama REACH-määruse artikli 10 

nõuetele (uuringuaruannete või nende kokkuvõtete esitamine)8. 

 

Ajakohastuses peavad olema ka registreerimistoimiku muudatused, mis tulenevad nõutud uuest 

teabest, näiteks seoses klassifitseerimise ja märgistusega, kemikaaliohutuse aruandega või 

katsetamisettepanekutega. 

 

Kõigil teie esitatud kohandustel peab olema kehtiv teaduslik põhjendus ja põhjalik 

 

 

 
7 NB! Kui registreerija saab pärast koguse tehnilist vähendamist ECHA-lt heakskiidukirja, ei tähenda see 
vabastust vastuvõetud hindamisotsuses olnud nõuete täitmisest. 
8 Üksikasjalik teave on praktilises juhendis „Kuidas esitada uuringuaruande kokkuvõtteid“. See tagab, et 
ECHA saab teha sõltumatu hindamise ja lõpetada järelmeetmed, ilma et oleks vaja nõuda lisateavet toimiku 
ajakohastusena. 

https://echa.europa.eu/et/practical-guides
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dokumentatsioon, sealhulgas teaduslikud tõendid. Kui need tingimused pole täidetud, ei võta 

ECHA kohandust vastu. 

 

Kui teil on raskusi nõutud teabe õigeaegse esitamisega, peate oma toimiku 

ajakohastama tähtpäevaks tingimata, lisades asjakohased selgitused ja tõendid 

viivituse põhjuste kohta. 

 

ECHA ei ole pädev tegema selle teabe põhjal järeldusi ega saa edasi lükata teatamist 

asjaomasele riiklikule jõustamisasutusele, kui te ei esita nõutavat teavet 

tähtpäevaks. Riiklik jõustamisasutus võib siiski kasutada teie esitatud teavet oma 

jõustamismeetmete kaalutlemisel.  

 

Lingid 

Hindamine ja selle menetlus 

https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Küsimused ja vastused 

https://echa.europa.eu/et/support/qas-support/qas 

 

Riiklikud kasutajatoed 

https://echa.europa.eu/et/support/helpdesks 

 

ECHA kontaktandmed 

https://echa.europa.eu/et/contact 

https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/et/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/et/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/et/contact
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