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Ainete XIV lisasse (autoriseerimisele 
kuuluvate ainete loetellu) kandmise juhend 
 

Euroopa Kemikaaliamet annab välja 
teabelehtede sarja, milles esitatakse 
Kemikaaliameti avaldatud iga REACHi 
juhendi üksikasjalik ülevaade. 
Dokumendid on olemas 22 keeles:  
 
bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, 
inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, 
poola, portugali, prantsuse, rootsi, 
rumeenia, saksa, slovaki, sloveenia, 
soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. 
 
Teabelehes esitatakse kõnealuse 
REACHi juhendi põhiaspektide lühike 
ülevaade, sealhulgas bibliograafilised 
andmed ja muud viited. 
 
 

Kui Teil on käesoleva teabelehe kohta 
küsimusi või märkusi, saatke need e-
postiga aadressile 
info@echa.europa.eu, märkides ära 
dokumendi alguses oleva teabelehe 
viite, avaldamiskuupäeva ja 
keeleversiooni.  
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KES PEAKS JUHENDIT LUGEMA? 

REACH-määrusega kehtestatakse 
süsteem, mille järgi võib väga ohtlike 
ainete (SVHC) turuleviimine ja kasutamine 
kuuluda eelnevale autoriseerimisele. 
 
Väga ohtlike ainete autoriseerimise 
eesmärk on tagada nende asjakohane 
ohjamine ja järkjärguline asendamine 
sobivate alternatiivsete ainetega või 
tehnoloogiatega, kui nende kasutamine on 
majanduslikult ja tehniliselt rakendatav. 
 
Juhend on suunatud peamiselt 
liikmesriikide pädevatele asutustele ja 
Euroopa Kemikaaliametile. See sisaldab 
taustteavet väga ohtlike ainete 
määratlemise kohta, nende kandmise 
kohta väga ohtlike ainete autoriseerimise 
kandidaatainete loetellu (edaspidi 
„kandidaatainete loetelu”) ja nende 
võimaliku kandmise kohta XIV lisasse 
(autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu 
ehk nn autoriseerimisloetelu). Juhend on 
kasulik ka tootjatele, importijatele ja 
allkasutajatele, kes viivad turule ja/või 
kasutavad väga ohtlikke aineid, aidates 
neil paremini mõista ja järgida 
autoriseerimisprotsessi. 
 
Peale selle on juhend teabeallikaks 
kõigile, kes soovivad kommenteerida või 
anda oma panuse. Kommentaare võib 
esitada kandidaatainete loetelu 
koostamisprotsessis. Samuti saab 
kommentaare esitada Kemikaaliameti 
soovituste kohta. Kommentaarid 
keskenduvad eelkõige kasutusaladele, 
mis peaksid olema autoriseerimise 
nõudest vabastatud. 
 
Huvitatud osapooltele teatatakse 
kommentaaride esitamise tähtajad 
Kemikaaliameti veebilehe kaudu. XV lisa 
toimikute koostamiskavatsuste registri 
postitusnimekirjaga liitunud saavad 
automaatselt teavet kõigist XV lisa 
toimikute (sealhulgas väga ohtlike ainete 
toimikute) loetelu muutustest.  

MIDA JUHEND KÄSITLEB? 

Juhend annab ülevaate kogu protsessi 
erinevatest etappidest, alates väga ohtlike 
ainete määratlemisest ja kandidaatainete 
loetellu kandmisest kuni lõpuks nende 
kandmiseni autoriseerimisloetellu. Juhend 
käsitleb järgmisi teemasid: 
 
 Autoriseerimisprotsess, sealhulgas 

erinevate osapoolte rollid. 
 Autoriseerimise kohaldamisala – 

ained, mis võivad kuuluda 
autoriseerimisele, ning kasutusalade 
autoriseerimisest vabastamise üld- ja 
erieeskirjad. 

 Ainete autoriseerimissüsteemi 
kandmise kord – kandidaatainete 
loetelu koostamise kirjeldus, sinna 
kantud ainete prioriteetsuse seadmine 
ja autoriseerimisloetelu koostamine. 

 Andmed, mis peaksid olema kantud 
Kemikaaliameti soovitusse 
autoriseerimisloetellu kantavate 
prioriteetsete ainete kohta. Andmed 
peaksid hõlmama ainet 
identifitseerivaid andmeid, väga ohtlike 
ainete olemuslikke omadusi, 
üleminekukorda, teatud kasutusalade 
korral läbivaatamistähtaegu, 
autoriseerimise nõudest vabastatud 
kasutusalasid või kasutuskategooriaid 
ning sellise vabastuse tingimusi, kui 
need on olemas. 

 Konsulteerimine liikmesriikide 
komitee ja huvitatud osapooltega 
kandidaatainete loetellu kantavate 
ainete määratlemisel ning 
Kemikaaliameti soovituse eelnõu 
koostamisel ainete kandmiseks 
autoriseerimisloetellu. 
 
 

KUIDAS JUHENDIT LUGEDA? 

Esimeses peatükis on juhendi teemade 
lühikokkuvõte ja sihtrühma kirjeldus. Peale 
selle on peatükis ülevaade teistest 
REACH-juhenditest, mis on 
autoriseerimisprotsessis asjakohased. 
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Pärast autoriseerimisprotsessi tutvustust 
käsitleb teine peatükk 
autoriseerimisprotsessi eri osapoolte rolle, 
kohustusi ja õigusi. Peatükis kirjeldatakse 
ka seoseid piirangute kehtestamise 
menetlusega (REACH-määruse VIII 
jaotis), mis võib hõlmata sama ainet. 
Ametiasutused peavad enne XV lisa 
toimiku koostamist hoolikalt hindama 
võimalikku vastastikust mõju. Peatükis 
selgitatakse autoriseerimisprotsessi 
kohaldamisala, keskendudes ainetele ja 
kasutusaladele, mille suhtes 
autoriseerimise nõue kehtib, ja samuti 
nendele, mis on autoriseerimise nõudest 
vabastatud.  
 
Kolmas peatükk selgitab üksikasjalikult 
ainete autoriseerimissüsteemi kandmise 
korda. See algab XV lisa toimiku 
ettevalmistamisega komisjoni või 
liikmesriigi algatusel eesmärgiga 
määratleda, kas aine on väga ohtlik aine. 
Ainete autoriseerimissüsteemi kandmisel 
on kolm etappi: 
 
 Kandidaatainete loetelu moodustavate 

väga ohtlike ainete määratlemine. 
 Ainete prioriteetsuse seadmine 

kandidaatainete loetelus, mis tavaliselt 
toimub eelnevalt kindlaks määratud 
kriteeriumide alusel. 

 Ainete kandmine 
autoriseerimisloetellu vastavalt 
eelmises etapis seatud 
prioriteetsusele. 

 
Neljas peatükk esitab üksikasjaliku 
juhendi, kuidas valmistada ette 
autoriseerimisloetelu (XIV lisa) sissekande 
eelnõud, kirjeldades ainet identifitseerivaid 
andmeid, kõnealuse väga ohtliku aine 
olemuslikke omadusi, üleminekukorda, 
teatud kasutusalade korral kehtivaid 
läbivaatamistähtaegu, autoriseerimise 
nõudest vabastatud kasutusalasid või 
kasutuskategooriaid ning selliste 
vabastuste tingimusi. 
 
Viies peatükk kirjeldab konsulteerimist 
liikmeriikide komiteega ja kommentaare 
esitavate huvitatud osapoolte rolli. 
 

1. lisa esitab osapoolte rollide, kohustuste 
ja õiguste kokkuvõtte koos viidetega 
REACH-määruse artiklitele. 
 
2. lisa esitab vormi teatise jaoks, millega 
teatatakse, et on koostatud artikli 59 
kohane XV lisa toimik, milles 
määratletakse, kas aine on kantsero-
geenne, mutageenne või reproduktiiv-
toksiline (CMR-aine), püsiv, bio-
akumuleeruv ja toksiline (PBT-aine), väga 
püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB-aine) 
või samaväärset ohtu põhjustav aine. 
 
3. lisas on kandidaatainete loetelu vormi 
ettepanek. 
 
4. lisa kirjeldab XIV lisa sissekande 
eelnõud ainetele, mis on soovitatud kanda 
autoriseerimisloetellu. 
 
5. ja 6. lisas on kommenteerimisvormid 
huvitatud osapooltele XIV lisasse 
kantavate ainete määratlemise kohta 
vastavalt Kemikaaliameti avaldatud 
teatisele ja XIV lisa sissekande eelnõu 
ainetele, mis on komisjonil soovitatud 
lisada autoriseerimisloetellu. 

 
7. lisa on mõistete ja lühendite loetelu. 
 
 
 
PÕHIASPEKTID 

Väga ohtlikud ained 
 
Väga ohtlikud ained on defineeritud 
REACH-määruse artiklis 57 kui kantsero-
geensed, mutageensed või reproduktiiv-
toksilised (1. ja 2. kategooria CMR-ained), 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
(PBT) või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad (vPvB) ained või 
juhtumipõhiselt määratletavad ained, mille 
kohta on olemas teaduslikud andmed, et 
nad põhjustavad samaväärset ohtu. 
 
Kandidaatainete loetelu 
 
Kui ametiasutused (komisjon või 
liikmesriik) leiavad, et aine võib vastata 
REACH-määruse artiklis 57 sätestatud 
väga ohtliku aine määratlemise 
kriteeriumidele, koostavad nad XV lisa 
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toimiku. Ained, mis vastavad ühele artikli 
57 kriteeriumidest, kantakse 
kandidaatainete loetellu, kui saavutatakse 
kokkulepe aine väga ohtlikuks aineks 
määratlemise ettepaneku kohta vastavalt 
REACH-määruse artiklis 59 sätestatud 
korrale. 

ASJAKOHASTE MATERJALIDE 
LINGID 

REACH-määrus (EÜ) nr 1907/2006 
REACHi juhendite veebileht on ühine 
juurdepääsupunkt REACHi käsitlevatele 
üldistele ja üksikasjalikele tehnilistele 
juhenditele. Seal on ka REACHi juhendite 
teabelehed. 

 
Autoriseerimisloetelu 
 
Kandidaatainete loetelus olev väga ohtlik 
aine võidakse kanda 
autoriseerimisloetellu. Kemikaaliamet 
soovitab vähemalt iga kahe aasta tagant 
ained kandmiseks autoriseerimisloetellu. 
Esimene soovitus saadeti komisjonile 1. 
juuniks 2009. Prioriteetseteks peetakse 
tavaliselt aineid, millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised või väga 
püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
omadused, mida kasutatakse laialdaselt 
hajusalt või mida toodetakse või 
imporditakse suurtes kogustes. 

Korduma kippuvad küsimused on ECHA 
veebilehe REACHi jaotises. 
 
 

JUHENDI BIBLIOGRAAFILISED 
ANDMED 

Ainete XIV lisasse (autoriseerimisele 
kuuluvate ainete loetellu) kandmise 
juhendi saab alla laadida ECHA 
veebilehelt. 
 
Versioon 1 

 Lehekülgi  71 
Sulgemiskuupäev(ad) Aasta 2008 
 
Kuupäev(ad), alates millest on 
autoriseerimata aine turuleviimine ja 
kasutamine keelatud, välja arvatud juhul, 
kui selleks on antud autoriseering, mille 
puhul tuleks arvestada vastava kasutusala 
jaoks kindlaks määratud tootmistsüklit, kui 
see on asjakohane. 

ISBN seni puudub 
DOT  seni puudub 

 
 Euroopa Kemikaaliamet 2008 
 
 
See on algselt inglise keeles avaldatud 
dokumendi tõlke töövariant. Algdokument 
on ECHA veebilehel.  

  
Taotluse tähtaeg 
 
Kuupäev vähemalt 18 kuud enne 
sulgemiskuupäeva (-päevi), mis ajaks 
peavad taotlused olema laekunud, kui 
taotleja soovib jätkata aine kasutamist või 
viia aine turule teatavateks 
kasutusaladeks pärast sulgemiskuupäeva 
(-päevi). 
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