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1. Sissejuhatus
1.1.

Eesmärk

Selle juhendi eesmärk on aidata autoriseerimistaotluse koostamisel ja selle esitamisel Euroopa
Kemikaaliametile (ECHA). Eelkõige tutvustatakse IUCLIDi jaotisi ja välju, mis tuleb täita
REACH-määruse VII jaotise kohase taotluse koostamiseks ja esitamiseks.
Tuleb märkida, et juhendi eesmärk on aidata taotlejatel kindlaks teha, millised IUCLIDi väljad
on taotluse edukaks esitamiseks esmatähtsad: kõik „kohustuslikud“ jaotised (vt peatükk 7.
Aineandmestiku loomine) peavad olema täidetud, et ECHA saaks taotlust menetleda. Loodud
IUCLIDi autoriseerimistaotluse toimiku saab seejärel esitada REACH-IT kaudu ECHA-le.
Juhendis esitatud juhised hõlmavad ühe või mitme (juriidilise) isiku taotlusi ühe või mitme aine
ühe või mitme kasutusala kohta.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks autoriseerimisprotsessi kohta vt





jaotis „How to apply for authorisation“ (Kuidas esitada autoriseerimistaotlust) aadressil:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
leht Q&A (Küsimused ja vastused) aadressil:
http://echa.europa.eu/et/support/faqs
ECHA autoriseerimistaotluse koostamise juhend aadressil:
http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
Autoriseerimistaotluse osana esitatava sotsiaal-majandusliku analüüsi koostamise juhend
aadressil:
http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach

Käesolevas juhendis on eeldatud, et IUCLID on installitud ning kasutatakse kehtivat ECHA
kontot.
Lisateavet IUCLIDi erinevate funktsioonide ja nende kasutamise kohta leiate IUCLIDi
spikrisüsteemist (vt peatükk 1.5 IUCLIDi funktsioonid). Samuti on juhendis eeldatud, et teil on
olemas kõik asjakohane saadaolev teave.

1.2.

Ülevaade toimiku ettevalmistamisest ja esitamisest

IUCLIDi toimik on andmestiku mitteredigeeritav hetktõmmisfail, mis sisaldab ECHA-le
esitatavaid andmeid. Allpool kirjeldatakse IUCLIDis autoriseerimistaotluse toimiku koostamise
etappe:
1. Registreeruge REACH-ITis ning looge taotleja jaoks Legal entity (juriidiline üksus) (vt
peatükk 2)
2. Looge IUCLIDis XIV lisa ainega seotud reference substances (võrdlusained) (vt peatükk 6)
3. Looge IUCLIDis XIV lisa aine substance dataset (aineandmestik) (vt peatükk 7)
4. Sisestage aineandmestikku XIV lisa aine andmed (vt peatükk 7)
5. Looge IUCLIDis autoriseerimistaotluse toimik (vt peatükk 9)
6. Eksportige autoriseerimistaotluse toimik IUCLIDist (vt peatükk 10).
7. Esitage autoriseerimistaotluse toimik ECHA-le, kasutades REACH-ITi (vt peatükk 11).
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Autoriseerimistaotluses nõutav teave

Autoriseerimistaotluse toimik peab sisaldama järgmist teavet:



















taotleja(te) identifitseerimisandmed, s.t nimi, kontaktteave (REACH-IT konto, veebivorm);
taotleja(te) kontaktisik (REACH-IT konto, veebivorm);
aine(te) identifitseerimisandmed ja koostis vastavalt REACH-määruse VI lisa punktile 2
(veebivorm, IUCLID – jaotised 1.1, 1.2 ja 1.3);
kasutusala(d), millele autoriseerimist taotletakse (veebivorm, IUCLID – jaotised 3.5 ja
3.10);
kokkupuutestsenaariumi(de) üldine teave kasutusalade kohta, millele autoriseerimist
taotletakse (jaotis 3.5);
I lisa kohane kemikaaliohutuse aruanne (CSR), mis hõlmab aine kasutamisega seotud
inimtervise- ja keskkonnariske, mis tulenevad XIV lisas esitatud olemuslikest omadustest
(IUCLID – jaotis 13). Teise võimalusena võib esitada viite registreerimistoimikule, mis
sisaldab nimetatud CSRi (IUCLID – jaotis 1.3);
kokkupuutestsenaariumi(de) avalikud versioonid (CSRi jaotised 9 ja 10) kasutusalade
kohta, millele autoriseerimist taotletakse (kui CSRis esitatud versioon on konfidentsiaalne)
(IUCLID – jaotis 13);
alternatiivide analüüs, sh avalik versioon (kui esitatud täielik versioon on konfidentsiaalne)
(IUCLID – jaotis 3.10);
vajaduse korral asendusplaan, sh avalik kokkuvõte (IUCLID – jaotis 3.10);
sotsiaal-majanduslik analüüs, sh avalik versioon (kui esitatud täielik versioon on
konfidentsiaalne) (IUCLID – jaotis 3.10);
riskijuhtimismeetmete (RMM) ja käitlemistingimuste (OC) kokkuvõte (IUCLID – jaotis 13);
vajaduse korral teatavate riskide arvesse võtmata jätmise põhjendus (IUCLID – jaotis
3.10);
vajaduse korral viited teistele taotlustele või varasematele autoriseerimistele (IUCLID –
jaotised 1.3 ja 3.10);
taotlusvorm ühistaotluse korral (sh kasutusalade kaardistamine) (IUCLID – jaotis 13);
taotleja esindatava ELi-välise ettevõtja nimi ja aadress (vajalik ainuesindajate puhul)
(IUCLID – jaotis 1.7);
aine rühmitamise argumendid (IUCLIDi juurdepääsukategooria objekt – jaotis 0.2)

Järgmist teavet konkreetselt ei nõuta. Võite selle siiski vabatahtlikult esitada vastavates
IUCLIDi jaotistes (viidatud sulgudes):












analüütilised andmed aine kohta (IUCLID – jaotis 1.4);
aine klassifitseerimis- ja märgistusandmed (IUCLID – jaotis 2.1);
teave ainet sisaldavate segude kohta (IUCLID – jaotis 3.4).
näitajate teave (IUCLID – jaotised 4–7)
hinnanguliste koguste andmed (IUCLID – jaotis 3.2);
tegevuskohtade andmed (IUCLID – jaotis 3.3);
teave kasutusalade kohta, mida ei soovitata (IUCLID – jaotis 3.6);
koondallikate keskkonnamõju hindamise teave (IUCLID – jaotis 3.7);
teave saajate kohta (IUCLID – jaotis 1.8)
teave analüütiliste meetodite kohta (IUCLID – jaotis 8);
teave kirjanduse otsingu kohta (IUCLID – jaotis 12).
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Autoriseerimistaotluse nõuetekohaseks esitamiseks on oluline esmalt aru saada IUCLIDi
mõistetest, nagu juriidiline isik, aine, võrdlusaine, aineandmestik ja toimik. Neid mõisteid,
nagu ka IUCLID 6 üldisi funktsioone selgitatakse käesoleva juhendi esimestes peatükkides. Kui
olete juba IUCLIDi tarkvara kogenud kasutaja ja oskate luua juriidilist isikut, võrdlusaineid ja
aineandmestikku, soovitame liikuda edasi käsiraamatu peatükki 7, kust leiate teavet oma
autoriseerimistaotluse toimiku edukaks täitmiseks.

1.4.

Esitatud toimikute kontrollimine ECHA poolt

Kõik ECHA-le esitatud toimikud läbivad mitu esialgset tehnilist ja halduskontrolli, et tagada
nende korrektne menetlemine ning järgnevate vajalike regulatiivmenetluste edukas
läbiviimine. Selliseid kontrolle nimetatakse kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimiseks.
Toimiku saab menetlusse võtta üksnes siis, kui kõik asjakohased eeskirjad (nt failivormingu
kontroll ja haldusteabe kättesaadavus) on täidetud.
Lisateavet kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimise kohta vt lisast: Ülevaade esitatud
toimikute kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimisest ECHA poolt.
Pange tähele, et eeskirjadele vastavuse kontrolli läbimine kinnitab üksnes toimiku
menetluskõlblikkust, mitte aga täielikkust.

1.4.1.

Valideerimistugi

Välja on töötatud valideerimistoe pistikprogramm, mis võimaldab teil kontrollida toimikut enne
selle esitamist ECHA-le REACH-ITi kaudu.
Seetõttu soovitame tungivalt enne toimiku esitamist kasutada valideerimistoe pistikprogrammi
kahes etapis:
i.

kontrollida andmestikku (enne toimiku koostamist), et oleks võimalik parandada
vead, millest selles etapis teada antakse.

ii. kontrollida lõplikku toimikut ja lahendada selles etapis kindlaks tehtud probleemid.
Pistikprogrammi kasutamine mõlemas etapis on vajalik tarbetute vigade ja teie esitatud
toimiku võimalikku tagasilükkamise vähendamiseks.
Valideerimistoe kasutamise juhised leiate IUCLIDi abisüsteemist.
Validation assistant kontrollib toimikut üksnes teatavate, mitte kõikide autoriseerimistaotlusele
kohaldatavate eeskirjade suhtes.

1.5.

IUCLIDi funktsioonid

IUCLIDi funktsioone on üksikasjalikult kirjeldatud IUCLIDi rakendusse sisseehitatud
abimenüüs. Abimenüü vaatamiseks vajutage rakenduses suvalises kohas klahvi F1.
Abisüsteem üritab kuvada abimenüü kõige asjakohasema teabe. Sealt on võimalik liikuda
konkreetselt vajamineva abimenüü juurde. Näiteks, kui on avatud rakenduse ekspordiviisard,
peaks klahvi F1 vajutamisel avanema abimenüü funktsiooni „Export” (ekspordi) kirjelduse
juures. F1 vajutamise alternatiivina leiab rakenduse liideses seal, kus on küsimärgiga
tähistatud abiikoon, lingid abimenüüsse.
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2. Juriidiline isik
ECHA-le esitavad toimikuid juriidilised isikud, kes (sh nende kontaktandmed) tuleb kindlaks
määrata enne toimiku esitamist. Ettevõtte kontaktandmed salvestatakse juriidilise isiku
objektina (LEO). Te võite luua juriidilise isiku objekti nii IUCLIDis kui ka ECHA kontodes, mis
on saadaval aadressil http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
NB! ECHA kasutab üksnes selle juriidilise isiku kontaktandmeid, kelle olete registreerinud ECHA
kontodes või REACH-ITis.
Olete juba loonud IUCLIDi installimisel ühe juriidilise isiku. Te saate lisada juriidilisi isikuid,
tehes IUCLIDi avalehel paremklõpsu juriidilisel isikul
isikut ja ECHA kontode juriidilist isikut kooskõlla.

. Ent ECHA ei vii IUCLIDi juriidilist

NB! Vaikesätete järgi ei lisata juriidilist isikut toimikusse. Kui soovite lisada juriidilise isiku
toimikusse, võite muuta vaikesätteid toimiku koostamisel toimiku koostamise viisardis (vt
peatükki „Kuidas koostada toimikut”).
Kui lisate juriidilise isiku ECHA-le esitatavasse toimikusse, võib olla kasulik kontrollida, kas
IUCLIDis ja REACH-ITis olevad juriidilised isikud on samad. Lisateabe saamiseks selle kohta,
kuidas luua juriidilise isiku objekti ning kuidas seda IUCLIDi ja REACH-ITi vahel sünkroonida, vt
järgmist peatükki.

2.1.
Kuidas juriidilise isiku objekti teavet ajakohastada ja
sünkroonida?
Juriidilise isiku registreerimiseks peate registreeruma ECHA kontodes, kus saate sisestada oma
juriidilise isiku teabe ja seda hallata.
Juriidilise isiku objekti loomisel genereeritakse numbriline identifikaator, mida nimetatakse
üldiseks ainulaadseks identifikaatoriks (UUID). Juriidilise isiku üldise ainulaadse identifikaatori
näide: IUC5-a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
Kui ettevõttel on mitu juriidilise isiku objekti, on üldine ainulaadne identifikaator iga juriidilise
isiku objekti puhul erinev, isegi sama ettevõtte piires.
Te saate juriidilist isikut IUCLIDi ja REACH-ITi vahel sünkroonida, eksportides ECHA kontodest
või REACH-ITist juriidilise isiku objekti. Seejärel saate importida faili kohalikku IUCLIDi
programmi. Võib-olla on kasulik, et kõikides rakendustes, kus kuvatakse ettevõtte
identifitseerimisandmed (IUCLID, REACH-IT, ECHA-le esitatud veebivormid), on ühesugune
üldine ainulaadne identifikaator. Kui te pole veel endale ECHA kontot loonud, võite ka
eksportida juriidilise isiku objekti kohalikust IUCLIDi programmist ja importida konto loomisel
faili ECHA kontodesse. NB! Juriidilise isiku objekti saab importida ECHA kontodesse üksnes
konto loomisel ja mitte olemasolevasse ECHA kontosse.
Üldiste ainulaadsete identifikaatorite võrdlemiseks rakenduste vahel leiate need igast
rakendusest alltoodud teid pidi:


IUCLID: Avaleht > Juriidiline isik > tehke topeltklõps oma juriidilisel isikul. Ettevõtte UUID
kuvatakse IUCLIDi akna allääres teabepaneelil.



ECHA kasutajakontod: Juriidilise isiku vaheleht > Üldandmed > Juriidilise isiku UUID.



REACH-IT: Menüü > Ettevõtte andmed > Üldteave> UUID
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Lisateavet ECHA konto haldamise kohta saate ECHA kontode käsiraamatust, mis on saadaval
aadressil http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

3. Juriidilise isiku tegevuskoht
Juriidilise isiku tegevuskoht on kirje, kuhu saate märkida tegevuskoha, kus aine tootmine või
omakasutus toimub. See teave hõlmab tegevuskoha nime, aadressi ja muid kontaktandmeid
ning võimalust lisada tegevuskoha tunnuskoodid muude ettevõtte/organisatsiooni ITsüsteemide alla. Juriidilise isiku tegevuskoht kuulub vaid ühele juriidilisest isikust omanikule.
NB! Tegevuskohta ei saa luua seda juriidilise isikuga seostamata, kuid tegevuskoha ja selle
juriidilisest isikust omaniku vahelist seost on võimalik muuta, valides loetelust muu juriidilise
isiku. Sama juriidilise isikuga saab siduda mitu juriidilise isiku tegevuskohta.

3.1.

Juriidilise isiku tegevuskoha loomine

1. Uue tegevuskoha loomiseks tehke avalehel paremklõps juriidilise isiku tegevuskohal
ja valige „New” (uus).
2. Andke tegevuskohale nimi ja määrake see juriidilisest isikust omanikule, klõpsates nuppu
.
3. Täitke võimalikult paljud üldteabe ja kontaktaadressi väljadest. Sisestada tuleb vähemalt
riik, kus tegevuskoht asub.
4. Juriidilise isiku tegevuskoha andmete salvestamiseks klõpsake peamenüüs

.

4. Kontakt
Kontaktide loetellu saate sisestada asjaomaste pädevate isikute, nt ohutuskaardi eest
vastutava isiku, toksikoloogi jne kontaktandmed, mille saab lisada IUCLIDi toimikule. Selle
isiku poole võib pöörduda abi saamiseks või esitatud teabe kohta küsimiseks.
Teie esitatud andmete eest vastutav kontaktisik tuleb kindlaks määrata ja seda hallata REACHITis.

4.1.

Kontakti loomine

1. Uue kontakti loomiseks tehke paremklõps avalehel väljal Contacts (kontaktid)
valige New (uus).
2. Täitke võimalikult palju välju jaotises General information (üldteave).
3. Kontaktandmete salvestamiseks klõpsake peamenüüs

.
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5. Kemikaaliloetelud
Kemikaaliloetelud sisaldavad keemiliste ainete identifikaatoreid, mis on võrdlusainete
määramise aluseks. Mõiste inventory (loetelu) hõlmab kõiki erinevaid IUCLIDis kättesaadavaid
kemikaaliloetelusid. Praegu on EÜ loetelu ainus IUCLIDis kasutatav loetelu.
EÜ loetelu koondab kolme eraldi loetelu:


EINECS (Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu) hõlmab aineid, mis olid Euroopa
Ühenduse turul vahemikus 1. jaanuarist 1971 kuni 18. septembrini 1981.



ELINCS (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu) hõlmab direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike
ainete direktiiv uutest ainetest teatamise kohta) kohaselt teatatud ning pärast
18. septembrit 1981 turule viidud aineid.



NLP-loetelu (endiste polümeeride loetelu) hõlmab aineid, mis olid Euroopa Ühenduse turul
ajavahemikus 18. september 1981 kuni 31. oktoober 1993, ning mida käsitleti polümeerina
EINECSi teatamiseeskirjade kohaselt, kuid mida direktiivi 67/548/EMÜ 7. muudatuses ei
käsitletud enam polümeerina.

EÜ loetelu kirjed koosnevad keemilisest nimetusest ja numbrist (EÜ nimetus ja EÜ number),
CAS-numbrist1 (kui olemas), molekulvalemist (kui olemas) ja kirjeldusest (teatud tüüpi ainete
korral).

6. Võrdlusaine
Võrdlusaine kasutamine võimaldab teil salvestada teatava aine või selle koostisosa
identifitseerimisandmed, nagu keemilised nimetused (EÜ nimetus, CAS-nimetus, IUPACnimetus, sünonüümid jne), tunnuskoodid (nt EÜ number, CAS-number), molekulaar- ja
struktuuriteabe.
Võrdlusainete loetelu annab võimaluse kasutada sama keemilise määratluse puhul samu
andmeid, ilma et peaksite neid uuesti sisestama, ning tagada, et andmeid hallatakse ja
ajakohastatakse keskselt. Võrdlusainete loetelu saate oma kohalikus programmis ise hallata.
Iga võrdlusaine saab siduda piiramatu arvu aine- või segude/toodete andmestikega.
Võrdlusaine teabe uuendamiseks saab kasutaja avada võrdlusainete loetelu, otsida üles
vajaliku võrdlusaine ja seda uuendada. Muudatused mõjutavad kõiki võrdlusainega seotud
andmestikke.
Oma võrdlusainete loetelu kirjete arvu suurendamiseks võite otsida olemasolevaid
võrdlusaineid IUCLIDi veebisaidilt, need alla laadida ja importida oma kohalikku programmi.
Eeltäidetud võrdlusained on koostatud selleks, et parandada andmete kvaliteeti ja vähendada
vajadust sisestada andmeid mitu korda.

6.1.

Võrdlusaine loomine

Kui te ei leia võrdlusainete loetelust võrdlusainet, saate luua uue võrdlusaine.
Võrdlusaine kohta saab esitada kaht liiki teavet:
1. võrdlusainele omane teave, mis täpselt vastab selle võrdlusainega hõlmatud
EÜ loetelus loetletud 4-ga algava EÜ numbriga ainete korral ei pruugi olla avaldatud CAS-numbrit, kuigi see võib sellel ainel olemas olla. See on
tingitud sellest, et varasemates õigusaktides eksisteerinud uute ainete teavituskava kohaselt võidakse CAS-number kuulutada konfidentsiaalseks,
mistõttu seda ei avaldata.
1
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aine(te)le/koostisosa(de)le;
2. võrdlusainega seotud teave, mis täpselt ei vasta selle võrdlusainega hõlmatud
aine(te)le/koostisosa(de)le mõnel järgmisel põhjusel:





teave
teave
teave
teave

on üldine ja hõlmab ka muid aineid/koostisosi;
hõlmab aine või koostisosarühma võrdlusaine üksnes mõnd koostisosa;
viitab sarnasele koostisosale/ainele;
ei ole aine või koostisosa(de) identifitseerimise värskeim saadaolev teave.

Seotud teavet võib esitada üksnes seotud ainete identifikaatorite jaotises (Identifiers of related
substances), sest see võib tekitada võrdlusainele vastava aine või koostisosa(de) olemuse
suhtes ebaselgust.
Võrdlusaine loomiseks:

1. tehke paremklõps avalehel kirjel „Reference substance” (võrdlusaine)
„New” (uus);

ja valige

2. sisestage võrdlusaine nimetus.
3. Kui võrdlusaine kuulub EÜ loetellu, saate määrata vastava kirje, klõpsates nuppu „Add”
(lisa).
4. Kui teie võrdlusaine ei kuulu EÜ loetellu, valige jaotises „No inventory information
available” (loetelu teave puudub) olevast valikloendist sobiv põhjendus.
5. Täitke ka muud võrdlusaine väljad nii põhjalikult kui võimalik.
Kõikide teadaolevate koostisosade ja lisaainete kohta tuleb esitada järgmine teave (kui on
olemas ja/või asjakohane):













EÜ loetelu teave,
CAS-number ja CAS-nimetus,
IUPAC-nimetus,
kirjeldus (märkige siia väljale võrdlusaine kirjelduse jaoks olulist lisateavet. Eriti oluline on
see siis, kui võrdlusaine ei vasta täpselt määratletud keemilisele ainele. Vajaduse korral
saab lisada manusfaile.),
sünonüümid,
seotud ainete identifikaatorid,
molekulvalem (kui võrdlusaine molekulvalemit ei saa tuletada võrdlusainest, tuleb jaotise
allosas märkuste väljal esitada põhjendus);
molekulmassi vahemik,
SMILES-kood,
InChI.
Laadige üles struktuurivalemiga pildifail.

6. Võrdlusaine salvestamiseks klõpsake peamenüüs

.
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7. Aineandmestiku loomine
Käesolevas peatükis on ülevaade sellest, millist teavet peate esitama erinevate IUCLIDi
jaotiste kaudu, ning see sõltub esitamise liigist, mida soovite IUCLIDi toimiku kaudu teha.
Andmete sisestamisel saate kasutada IUCLIDi rakendusse sisseehitatud abisüsteemi.
Abimenüü vaatamiseks vajutage rakenduses suvalises kohas klahvi F1 ja abiaknas kuvatakse
kõige asjakohasem teave.
IUCLIDi toimiku koostamiseks peate kõigepealt looma aineandmestiku. Aineandmestik on
aine haldus- ja teaduslike andmete kogu. Andmestikus olevat teavet saab muuta: te saate
lisada, eemaldada või vahetada andmestikus olevat teavet. Andmestik on toimiku
aluseks.Toimik on andmestiku hetktõmmis teatud ajahetkel; toimikus olevat teavet ei saa
muuta.

Andmestiku loomiseks:
1. Tehke IUCLIDi avalehel üksusel „Substance” (aine)
„New” (uus).

paremklõps ja seejärel valige

2. Täitke väli „Substance name” (aine nimetus). Eriti siis, kui teie IUCLIDi programm sisaldab
mitut andmestikku, sisestage kindlasti nimetus, mida saate hõlpsalt kasutada aine
eristamiseks.
3. Määrake andmestikule olemasolev juriidiline isik, klõpsates nuppu
. Avaneb uus aken,
kus saate otsida juriidilisi isikuid oma IUCLIDi programmi siseselt. Sisestage
otsingukriteeriumid, valige loetelust sobiv juriidiline isik ja määrake see aineandmestikule.
4. Teabe salvestamiseks klõpsake peamenüüs ikooni

.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas selles vaates välju täita, vt jaotis 1.1 „Identification”
(identifitseerimine).

Andmestiku täitmiseks:
1. Pärast aineandmestiku loomist kuvatakse see ekraani vasakul pool oleval
navigatsioonipaneelil.
2. Andmestiku avamiseks tehke topelt- või paremklõps ja valige „Open” (ava).
3. Kui andmestik on avatud, kuvatakse ekraani navigeerimisosas „Table of contents (TOC)”
(sisukord).
4. Koostatava toimiku liigi seisukohalt asjakohase sisukorra vaatamiseks klõpsake sisukorra
vahelehel täidetud allanoolel (

).

5. Ilmub erinevate esitamisliikide loetelu. Valige loetelust konkreetne esitamisliik.
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6. Nüüd kuvatakse esitamisliigi seisukohalt asjakohased jaotised. Jaotised, mis sisaldavad
täitmiseks kohustuslikku teavet, on tähistatud tärniga ( ). NB! Kui loote andmestikku,
kuid ei tea veel koostatava REACH-toimiku täpset liiki, võite valida variandi „REACH
Complete table of contents” (REACHi täielik sisukord). See kuvab sisukorra, mis sisaldab
kõiki REACH-määruse kohaseid jaotisi.
Kui olete loonud ainele andmestiku, saate sisestada andmeid selle aine kohta sellesse
aineandmestikku. Järgmistes peatükkides kirjeldatakse seda, milliseid andmeid peab sisestama
igasse IUCLIDi jaotisesse konkreetse esitamisliigi kohta, millele see käsiraamat osutab.
Jaotised on kuvatud IUCLIDis kasutatava nime ja numbri järgi.
Aineandmestiku eri osade täitmisel on oluline, et:




iga kord tabelis rea loomisel tuleb täita selle eri tulbad;
kui loetelust valitakse „Other” (muu), tuleb täita sellega külgnev tekstiväli;
kui väli on seotud üksusega, tuleb see täita.

Autoriseerimistaotluse asjakohane esitamistüüp on REACH Application for authorisation
(REACH-määruse kohane autoriseerimistaotlus).
Autoriseerimistaotlus võetakse menetlusse juhul, kui on täidetud vähemalt IUCLIDi jaotised
1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 3.10 ja 13. Iga jaotise täitmiseks vajaliku teabe üksikasju selgitatakse
juhendis edaspidi (peatükk 7).

7.1.

Registreerimise aineandmestiku kopeerimine/uuendamine

Juba registreerimiseks esitatud aineandmestik võib sisaldada ka autoriseerimise puhul olulist
teavet. Seetõttu on taotlejal võimalik kopeerida olemasolev registreerimise aineandmestik äsja
loodud autoriseerimise aineandmestikku. Olemasolevast registreerimise aineandmestikust
võiks automaatselt importida näiteks IUCLIDi jaotised 1.1 Identification
(Identifitseerimisandmed), 1.2 Composition (Koostis), 3.5 Identified uses (Identifitseeritud
kasutusalad) ja 13 Assessments reports (Hindamisaruanded).
Seejärel saab taotleja vastavalt vajadusele täpsustada teavet, mis seondub autoriseerimisega
(nt kõik registreerimise aineandmestikus kindlaks määratud ja kirjeldatud kasutusalad ei
pruugi olla autoriseerimise puhul olulised).
Täpsemad juhised aineandmestiku kopeerimise kohta leiate IUCLIDi spikrisüsteemist.

7.2.

Mitme aine toimik – kategooriatena käsitlemine

Taotlusi võib esitada REACH-määruse XI lisa punkti 1.5 ainete rühma määratlusele vastava
ühe või mitme aine kohta.
Mitme aine toimiku koostamiseks IUCLIDis tuleb läbida järgmised etapid.
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1. Looge iga rühma kuuluva aine kohta eraldi aineandmestik, millesse tuleb sisestada kõik
nõutavad andmed nagu mis tahes rühmitamata aine kohta, s.t IUCLIDi jaotised 1.1, 1.2,
1.3, 3.5, 3.10 ja 13.
2. Mitme aine kohta esitatava taotluse korral on jaotises 3.10 võimalik märkida kasutusalad
taotluses nimetatud ainete kaupa. Nt kui kasutusala kehtib kõikide ainete puhul, tuleb see
märkida kõikide kategooriasse määratavate aineandmestike jaotises 3.10; kui kasutusala
kehtib ühe (või mitme) aine puhul, tuleb see märkida ainult asjakohase aineandmestiku
(või -andmestike) jaotises 3.10. Vt käesoleva juhendi peatükk 7.6.7.
3. Looge IUCLIDis kategooria: tehke IUCLIDi avalehel üksusel Category
(Kategooria)
paremklõps ja seejärel valige New(Uus). Täitke väli Category name (Kategooria nimetus).
Määrake andmestikule olemasolev Legal entity (Juriidiline isik), klõpsates nuppu
Justifications and discussions (Põhjendused ja arutelu) täitke väli Category
rationale(Kategooria põhjendus).

. Osas

4. Määrake kategooriasse etappides 1-2 loodud aineandmestikud: kategooria liikmete all
klõpsake nuppu
, seejärel otsige ja valige asjakohased aineandmestikud ning
klõpsake igaühe puhul nuppu Assign (Määra). Teabe salvestamiseks klõpsake peamenüüs
ikooni

.

5. Toimiku saate luua mis tahes aineandmestikust, mis on loodud etapis 1. Toimiku loomise
viisardi vahekaardil Substance (Aine) valige EU REACH: REACH Application for
authorisation (ELi REACH-määruse kohane autoriseerimistaotlus) ja vahekaardil Use related
categories tab (Kasutusalaga seotud kategooriad) valige Yes (Jah). Nüüd sisaldab toimik
kõiki kategooriasse määratud aineandmestikke. Kui aine kuulub mitmesse kategooriasse,
valige hoopis Select category(ies) (Kategooria(te) valimine) ja valige loendist vajalik
kategooria. Seejärel jätkake toimiku loomist, nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi
peatükis 7.
Täpsemad juhised selle kohta, kuidas luua toimikut REACHi kategooriate põhjal, leiate IUCLIDi
spikrisüsteemist.
Kui tuleb otsustada, kas esitada taotlus ainete rühma kohta või mitte, on peamine kriteerium
taotluse selguse ja läbipaistvuse säilitamine. Ainete rühmitamise kohta lisajuhiste saamiseks vt
Autoriseerimistaotluse koostamise juhend, 1. liide Ainete rühmitamisel arvestatavad aspektid
aadressil:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach ja ECHA veebisait aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Kuna sellised ainerühmade taotlused võivad olla keerukad ja põhjustada tehnilisi probleeme,
soovitab ECHA aineid rühmana käsitleda ainult kõige sobivamatel juhtudel, kui kõigi rühma
ainete kasutusalad on samad. Keerukamatel juhtudel võib olla parem, kui esitate iga rühma
kuuluva aine kohta eraldi taotluse.

7.3.

Mitme taotleja andmestik – ühistaotlus

Autoriseerimistaotluse võib esitada üks taotleja või mitu taotlejat koos (ühistaotlus). Kui tuleb
otsustada, kas esitada ühistaotlus või mitte, on peamine kriteerium taotlusprotsessi selguse ja
läbipaistvuse säilitamine. Ühistaotluse kohta lisajuhiste saamiseks vt Autoriseerimistaotluse
koostamise juhend aadressil http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach ja
ECHA veebisait aadressil http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Kuna ühistaotlused võivad olla keerukad ja põhjustada tehnilisi probleeme, soovitab ECHA
tungivalt, et koostaksite ja esitaksite ühistaotluse ainult juhul, kui kõik rühma kaastaotlejad on
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leidnud sobiva viisi kogu taotluses esitatava teabe jagamiseks. Keerukamatel juhtudel võib olla
parem, kui iga kaastaotleja esitab eraldi taotluse.
ECHA käsitleb ühistaotlust tervikuna ning tal pole võimalik kaastaotlejate vahelisi
konfidentsiaalsuse probleeme eraldi lahendada. Seega on tõenäoline, et taotluse menetlemise
ja selle kohta arvamuse kujundamise käigus viidatakse ühistaotlejate rühmas
konfidentsiaalsele teabele; pange tähele, et näiteks ECHA teatised REACH-ITis saadetakse
kõikidele ühistaotluse osalistele.
Ühistaotluse aineandmestikku sisaldava toimiku peab ECHA-le esitama üks juriidiline isik,
edaspidi „taotluse esitaja“. Käesoleva juhendi peatükis 8 kirjeldatakse täpsemalt, mis laadi
teavet peab taotluse esitaja esitama lisaks aineandmestikule. Olulise teabe hulka kuuluvad
taotlejate nimekiri ja „taotletavate kasutusalade“ loend. Kasutusalade sellise kaardistamise
eesmärk on täpselt kindlaks määrata iga taotleja taotletavad kasutusalad ainete kaupa. Selle
teabe esitamiseks tuleb IUCLIDi toimiku jaotisesse 13 lisada eraldi vorm. Nimetatud vorm
(„application form for a joint application” – taotlusvorm ühistaotluse korral) luuakse
asjakohase veebivormi abil ja see tuleb saata ka kaastaotlejatele, et nad kinnitaksid oma
osalemist ühistaotluses (vt lisateave peatükis 8).

7.4.

Jaotis 1 Üldteave

Jaotises 1 General information (Üldteave) saate sisestada osa nõutavast aine ja taotleja(te)
identifitseerimisteabest. Jaotised 1.4, 1.5 ja 1.8 on valikulised. Jaotis 1.7 on kohustuslik
üksnes juhul, kui keegi taotlejatest on ainuesindaja.
Jaotist 1 täites arvestage järgmist.
i.

Aine identifitseerimisandmed peavad olema kooskõlas / hõlmatud nendega, mi s
on esitatud XIV lisa asjakohases kirjes veebiaadressil:
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list

ii. Väli Public name (Avalik nimetus) ei ole tavaliselt oluline, sest XIV lisa kirjet, mis
vastab taotletavale ainele, ei saa lugeda konfidentsiaalseks.
iii. Autoriseerimistaotluse puhul ei ole võimalik valik Third party representative
(Kolmandast isikust esindaja).
iv. Ühistaotluse korral tuleb taotluse vormi luues märkida iga taotleja rollid
tarneahelas: Manufacturer (Tootja), Importer (Importija), Downstream user
(Allkasutaja), Only Representative (Ainuesindaja) (vt peatükk 8).

7.4.1.Jaotis 1.1. Identifitseerimine
Jaotises 1.1 käsitletakse aine identifitseerimist, rolli tarneahelas ja (võrdlus)aine liiki.
Selle jaotise täitmiseks järgige järgmisi etappe.
1. Väljale Substance name (Aine nimetus) sisestage selle aine nimetus, mille kohta toimikut
koostate.
2. Kui te muretsete aine nimetuse konfidentsiaalsuse pärast, peate täitma välja Public name
(Avalik nimetus). Sellel väljal peate märkima üldnimetuse, mis sobib avalikustamiseks ja
mis kirjeldab ainet asjakohaselt.
Lisateavet selle kohta, kuidas tuletada ainele REACH-kasutamiseks avalik nimetus, leiate
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aadressilt http://echa.europa.eu/manuals.

3. Aineandmestikule juriidilise isiku määramiseks klõpsake nuppu
isik).

(vt peatükk Juriidiline

4. REACHi registreerimis-, päringu- ja PPORD-toimiku puhul võite märkida kolmandast isikust
esindaja.
Teave teie esitatava toimiku kolmandast isikust esindaja kohta tuleb kindlaks määrata ja seda
hallata REACH-ITis enne esitamist. Lisateavet kolmandast isikust esindaja kohta vt andmete
jagamise juhendist: http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach

Roll tarneahelas
5. Tehke linnuke vähemalt ühte selle jaotise märkeruutu teie selle ainega seotud rolli kohaselt
tarneahelas.

Aine identifitseerimine
6. Klõpsake nupul

aineandmestikule võrdlusaine määramiseks.

7. Ilmub otsinguaken. Otsige vajalik võrdlusaine. Klõpsake nuppu Assign (Määra).
Kui te ei leia võrdlusainet seetõttu, et seda ei ole veel loodud, klõpsake nuppu New (Uus) ja
looge uus võrdlusaine (vt peatükk Võrdlusaine).

Võrdlusaine kohta antav teave oleneb aine tüübist.


Ühest koostisosast koosnevad ained

Ühest koostisosast koosnev aine on täpselt määratletud aine, milles ühe koostisosa
kontsentratsioon on vähemalt 80% (massiprotsent). See koostisosa on aine põhikoostisosa.
Ainet nimetatakse selle põhikoostisosa keemilise nimetusega.
Kui teie aine on ühest koostisosast koosnev aine, siis omistage jaotises 1.1
põhikoostisosale vastav võrdlusaine2.


Mitmest koostisosast koosnevad ained

Mitme koostisosaga aine on täpselt määratletud aine, milles on mitu koostisosa
kontsentratsioonidega vahemikus 10–80% (massiprotsent). Need koostisosad on aine
põhikoostisosad. Mitme koostisosaga ainet nimetatakse tavaliselt põhikoostisosade
reaktsioonimassiks.3
Kui teie aine on mitmest koostisosast koosnev aine, siis määrake jaotises 1.1 aine
põhikoostisosade reaktsioonimassile vastav võrdlusaine4.

2

NB! Võrdlusaine puhul: tuleb esitada molekulivalem, molekulmassi vahemik ja struktuurivalem. Lisaks tuleb märkida ka SMILES notation
(SMILES-kood), kui see on olemas.
Teatud mitme koostisosaga aineid, mis vastavad isomeeride reaktsioonimassidele, võib mõnikord olla praktilisem nimetada reakt sioonimassi
asemel keemilise nimetusega, täpsustamata isomeerset vormi.
3

Pange tähele, et võrdlusaine kohta tuleb esitada molekulivalem, molekulmassi vahemik ja struktuurivalem või põhjendada märkuste väljal
Remarks (Märkused), miks seda teavet ei esitata. Lisaks tuleb märkida ka SMILES notation (SMILES-kood), kui see on olemas.
4
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UVCB-ained

UVCB-ained (see tähendab tundmatu või muutuva koostisega, komplekssed
reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid) on ained, mida ei ole võimalik nende
keemilise koostise alusel küllaldasel määral identifitseerida.
Kui teie aine on UVCB-aine, siis määrake jaotises 1.1 UVCB-ainele vastav võrdlusaine5.

Aine tüüp
8. Valige loetelust sobiv Type of substance (Aine tüüp). REACH-määruse kohaselt esitamisel
saate valida üksnes järgmiste variantide vahel: ühest koostisainest koosnev aine, mitmest
koostisainest koosnev aine ja UVCB (variandid polümeer ja muu: ei ole olulised).

Samuti soovitame lugeda Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja
nimetamise juhendit aadressil http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-onreach.
9. Tehke valik loetelus Origin (Päritolu), nt orgaaniline või anorgaaniline.
10. Vajaduse korral võite lisada ainele väljal Other identifiers (Muud identifikaatorid)
lisaidentifikaatoreid. Sellised identifikaatorid võivad hõlmata aine kaubanduslikke nimetusi,
identifikaatoreid, mille all oli aine varem tuntud, kuid mis hiljem asendati/täpsustati, või
identifikaatoreid, mida kasutati aine identifitseerimiseks muudes regulatiivsetes skeemides.
Siin ei tule loetleda keemilisi (teaduslikke) sünonüüme, need tuleb näidata võrdlusainete
kohta käivas teabes.
11. Te võite lisada selle aine kontaktisiku(te) andmed eelnevalt kindlaksmääratud kontaktide
alusel (vt peatükk Kontakt).
12. Teabe salvestamiseks klõpsake peamenüüs

.

XIV lisa võib sisaldada kirjeid, mille puhul ei ole ühest viisi, kuidas täita IUCLIDi jaotist 1.1, nt
kirjed, mis sisaldavad rohkem kui ühte EÜ-numbrit. Selliste juhtumite kohta koostatud (igat
üksikjuhtu eraldi käsitlevad) juhised leiate ECHA veebisaidi jaotisest Questions & Answers
(Küsimused ja vastused) järgmisel aadressil: http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (vt alajaotis Applications for Authorisation Technical instructions for specific Annex XIV entries) (Autoriseerimistaotlused – XIV lisa
teatavatele kirjetele kohaldatavad tehnilised juhised))

7.4.2.Jaotis 1.2. Koostis
Jaotist 1.2 kasutatakse teie aine määratluse kirjeldamiseks koostise tasemel. Selles jaotises
esitatakse koostise koostisosade, sealhulgas kõikide lisandite ja lisaainete määratlused ning
kontsentratsioonid. Selles jaotises esitatakse teie koostis(t)e olek ja esinemiskuju.

Pange tähele, et võrdlusaine kohta tuleb esitada molekulivalem, molekulmassi vahemik ja struktuurivalem või põhjendada märkuste väljal
Remarks (Märkused), miks seda teavet ei esitata. Lisaks tuleb märkida ka SMILES notation (SMILES-kood), kui see on olemas.
5
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Teil on soovitatav tagada, et IUCLIDi jaotises 1.1 ja jaotises 1.2 toodud teave on piisav teie
aine määratluse selgeks esitamiseks ning on mõlemas jaotises põhimõtteliselt sama. Eelkõige
ei tohi teave olla liiga üldine, et see võiks kirjeldada mitut ainet.
Iga aineandmestik peab sisaldama vähemalt üht aruannet koostise kohta, mis vastab
registreerija/teavitaja/taotleja toodetavale, imporditavale või kasutatavale koostisele.
Olenevalt aine ja koostatava toimiku tüübist võib vajalikuks osutuda teavitamine enam kui
ühest koostisest. See on vajalik eelkõige siis, kui koostise erinevused mõjutavad ohuprofiili ja
aine klassifitseerimist
Kõikidest koostistest teavitatakse kirjena IUCLIDis. Uue kirje loomine
1. Paremklõpsake ekraani vasakul pool oleval navigatsioonipaneelil TOC (Sisukord) jaotisel
1.2. Composition (Koostis).
2. Valige loetelust New record (Uus kirje).
3. Uuest koostisest teatamiseks luuakse uus kirje.
Järgmisena täitke teave teie aine koostise kohta.

Üldteave
1. Sisestage koostise kirjeldav nimetus Name (Nimetus). See on eriti oluline siis, kui teavitate
paljudest koostistest.
2. Vaikimisi valikuks väljal Type of composition (Koostise tüüp) on legal entity composition of
the substance (Aine koostis konkreetse juriidilise isiku korral). See vastab
registreerija/teavitaja/taotleja toodetavale, imporditavale või kasutatavale koostisele. Iga
andmestik peab sisaldama vähemalt üht seda tüüpi koostist. Muutke üksnes seda väärtust,
mille puhul kavatsete teavitada erinevaks otstarbeks kasutatavast koostisest. Täpsema
teabe saamiseks selle kohta, millist tüüpi koostistest võib selles esitamises teavitada,
vaadake palun koostatava esitamise kohta käivaid erijuhiseid.
3. Koostise State/form (Füüsikaline olek/vorm) esitamiseks valige loetelust sobiv väärtus. Kui
aine hõlmab mitut füüsikalist olekut või vormi, siis tuleb nendest igaühe jaoks luua eraldi
koostis.
4. Üksikasjalik teave koostise kohta märkige päise Description of composition (Koostise
kirjeldus) alla. See on eelkõige tähtis mitmest koostisest teavitamise korral, et selgitada
erinevusi koostiste vahel. Lisakaalutluste esitamine koostiste määratlemise kohta on
soovitatav ka siis, kui koostised hõlmavad suuri kontsentratsioonivahemikke või
polümorfseid teisendeid või isomeere. Ainete kohta, mida ei saa kirjeldada täpselt
määratletud ja kvantifitseeritud koostisosadega (näiteks UVCB-ained), esitatakse koostise
identifitseerimiseks vajalik lisateave, sealhulgas lähteainete määratlused ja aine tootmiseks
kasutatavate tootmisprotsesside kirjeldus.
5. Toetavad manused saate esitada päise Attached description (Lisatud kirjeldused) all.
6. Väljal Justification for deviations (Kõrvalekallete põhjendus) esitage vajaduse korral aine
koostisest teatamiseks ettenähtud reeglitest kõrvalekalde põhjendus õigusaktis toodud
määratluse kohaselt, mis on toodud dokumendis Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase
identifitseerimise ja nimetamise juhend ja on kättesaadav aadressil
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
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Puhtusaste
7. Esitage koostise puhtusaste koos mõõtühikuga. Näiteks kui aine puhtusaste on 95–98%
(massiprotsent), kuvatakse see alltoodud näite kohaselt. Märkus: esitatav puhtusaste peab
vastama aine (peamiste) koostisosade summaarsele kontsentratsioonile.

Joonis 2:

Puhtusaste

Koostisained
8. Koostisele constituents (koostisosad) lisamiseks klõpsake nuppu
. Igal koostisel peab
olema vähemalt üks koostisosa. Teavitatavate koostisosade arv oleneb aine tüübist.
Järgmiste koostisosade lisamiseks klõpsake
, seejärel kuvatakse uued kordusplokid.
9. Siduge reference substance (võrdlusaine) äsja loodud koostisega, klõpsates nuppu
.
Otsige välja sobiv võrdlusaine ja lisage see, märgistades võrdlusaine ja klõpsates nuppu
Assign (Määra); alternatiivselt looge koostisosa määratlemiseks uus võrdlusaine (vaadake
Reference substance (Võrdlusaine)). Kontrollige, kas võrdlusaine sisaldab IUPACi nimetuse
väljal keemilist nimetust ning asjakohaseid EC- ja CAS-identifikaatoreid, kui need on
olemas.
10. Näidake iga koostisosa korral ära Typical concentration (Tüüpiline kontsentratsioon) ja
Concentration range (Kontsentratsioonivahemik) (minimaalsed ja maksimaalsed väärtused
ning mõõtühik).

Joonis 3:

Koostisosa
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Lisandid ja lisaained
11. Välju Impurities (Lisandid) ja Additives (Lisaained) puudutava teabe sisestamiseks toimiga
samamoodi.
12. Kui aine klassifitseerimisel ja märgistamisel on lisand või lisaaine oluline, tuleb tähistada
vastav märkeruut
13. Iga additive (lisaaine) funktsioon tuleb esitada valiku tegemisega loetelus Function
(Funktsioon). REACH- ja CLP-määruse korral on võimalikud üksnes valikud, mis algavad
sõnaga stabiliser (stabilisaator).
Tundmatutest lisanditest teavitamiseks looge üldine võrdlusaine (vaadake Reference
substance (Võrdlusaine) ja sisestage väljale IUPAC name (IUPACi nimetus) fraas unknown
impurities (tundmatud lisandid). Määratlege lisandite plokis väljal Remarks (Märkused)
lisandite laad, arv ja suhtelised kogused nii täpselt kui võimalik. Samuti esitage Typical
concentration (Tüüpiline kontsentratsioon) (koos mõõtühikuga) ja Concentration range
(Kontsentratsioonivahemik) (koos mõõtühikuga) tundmatute lisandite jaoks.

Joonis 4:

Tundmatud lisandid
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Lisaaine

Kui esitate teavet koostise kohta, mille korral on ükskõik milliseid kõrvalekaldeid reeglitest
ühest koostisainest koosneva, mitmest koostisainest koosneva või UVCB-aine identifitseerimise
kohta, siis peate esitama väljal Justification for deviations (Kõrvalekallete põhjendus) selgituse
kõrvalekallete kohta. Sellised kõrvalekalded hõlmavad näiteks teavitamist ühest koostisainest
koosnevast koostisest, milles põhikoostisosa kontsentratsioon on alla 80%.
Teavitatav koostis oleneb aine tüübist.
Ühest koostisosast koosnevad ained
Ühest koostisosast koosneva aine valimisel peate sisestama järgmise teabe.


Esitage jaotises 1.2 päise Constituents (Koostisosad) all üksnes põhikoostisosa. Määrake
sellele koostisosale sama võrdlusaine kui jaotises 1.1.



Esitage lisandid eraldi jaotises 1.2 päise Impurities (Lisandid) all.



Esitage koostise stabiliseerimiseks vajalikud lisaained jaotises 1.2 päise Additives
(Lisaained) all. Määratlege loetelus Function (Funktsioon) lisaaine stabiliseeriv funktsioon.



Esitage põhikoostisosa, iga lisandi ja iga lisaaine kontsentratsioonivahemik (nii miinimumkui ka maksimumväärtused) ning tüüpiline kontsentratsioon.
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Märkus: ühest koostisosast koosneva aine põhikoostisosa tüüpiline kontsentratsioon ja
kontsentratsioonivahemiku väärtused ei tohiks tavaliselt olla alla 80% (massiprotsent).6


Esitage koostise puhtusaste põhikoostisosa kontsentratsioonivahemiku alusel.

Mitmest koostisosast koosnevad ained
Mitmest koostisosast koosneva aine puhul peate sisestama järgmise teabe.


Esitage jaotises 1.2 päise Constituents (Koostisosad) all põhikoostisosad.
Märkus: kõigi registreeritavate koostiste põhikoostisosad peavad olema samad.



Esitage jaotises 1.2 päise Impurities (Lisandid) all muu koostisosa, mida on alla 10%.



Esitage jaotises 1.2 päise Additives (Lisaained) all koostise keemiliselt stabiliseerimiseks
vajalik lisaaine. Määratlege loetelus Function (Funktsioon) lisaaine stabiliseeriv funktsioon.



Esitage põhikoostisosade, iga lisandi ja iga lisaaine kontsentratsioonivahemik (nii
miinimum- kui ka maksimumväärtused) ning tüüpiline kontsentratsioon.
Märkus: iga põhikoostisosa tüüpiline kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemiku
väärtused peavad tavaliselt olema vahemikus  10% kuni  80%.7
Esitage aine puhtusaste põhikoostisosade üldise kontsentratsioonivahemiku alusel.



UVCB-ained
UVCB-aine puhul peate sisestama järgmise teabe.


Esitage väljal Description of the composition (Koostise kirjeldus) tootmisprotsessi kirjeldus,
aga ka aine identifitseerimiseks vajalik muu oluline teave.
Märkus: tootmisprotsessist teavitamise hõlbustamiseks on välja Description of the
composition (Koostise kirjeldus) vabatekstimallides toodud soovitused sisestamise kohta.
Vabatekstimalli avamiseks klõpsake ikoonil, mis kujutab tähte A koos all paremas nurgas
oleva noolega: . Avaneb hüpikaken. Klõpsake Option 2: composition of a UVCB substance
(Variant 2: UVCB-aine koostis). Teksti mallist väljale kopeerimiseks klõpsake nuppu Insert
(Sisesta). Seejärel redigeerige teksti nii, et see sisaldaks üksnes olulisi andmeid.



Esitage päise Constituents. (Koostisosad) all asjakohased üksikkoostisosad või
koostisosade rühmad.
Märkus: aine koostisosade või koostisosade rühma teabe esitamisel ei tohi jaotises 1.2
uuesti kasutada jaotises 1.1 ainele määratud võrdlusainet.



Ärge esitage koostise päise Impurities (Lisandid) all ühtki koostisosa (lisandid ei ole UVCBainete seisukohalt asjakohased).



Esitage päise Additives (Lisaained) all koostise stabiliseerimiseks vajalikud lisaained.
Määratlege lisaaine stabiliseeriv funktsioon.

Sellest „80% reeglist” erandit ei tehta, v.a kehtiva põhjenduse esitamisel. Põhjendus tuleb esitada väljal Justification for deviations
(Kõrvalekallete põhjendus) iga koostisosa kohta, millel on kõrvalekalle olemas.
6

Sellest „80% reeglist“ erandit ei tehta, v.a kehtiva põhjenduse esitamisel. Põhjendus tuleb esitada väljal Justification for deviations
(Kõrvalekallete põhjendus) iga koostisosa kohta, millel on kõrvalekalle olemas.
7
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Esitage üksikkoostisosade, koostisosade rühmade ja iga lisaaine kontsentratsioon
kontsentratsioonivahemiku ning tüüpilise kontsentratsioonina (nii miinimum- kui ka
maksimumväärtused).



Märkige UVCB-aine asjakohane puhtusaste (kui UVCB-aine ei sisalda lisaaineid, on selle
puhtusaste tavaliselt 100%, sest lisandi mõistet ei peeta selliste ainete korral
asjakohaseks).

Nanomaterjalide omadustest teavitamine
See alajaotis täidetakse siis, kui kõnealuse koostisosa jaoks on loetelus State/form
(Füüsikaline olek/vorm) valitud solid: nanomaterial (tahke: nanomaterjal). See hõlmab välju
nanomaterjali kujul olevate koostiste põhiomadustest teavitamiseks.
14. Valige loetelus olevatest variantidest nanovormi jaoks Shape (Kuju).
15. Esitage suuruste vahemikud kolme parameetri Dimensions x, y, z (Mõõtmed x, y, z) jaoks
ja mõõtühik (näiteks nm). Esitage mõõtmete vahemikule vastava granulomeetrilise jaotuse
Percentile (Protsentiil) (näiteks D50). Lisateavet nanovormi kuju kohta saate anda väljal
Remarks (Märkused).
16. Esitage nanovormi kohta eripinna vahemik koos mõõtühikuga.
17. Näidake päise Surface treatment applied (Kasutatud pinnatöötlus) all, millist pinnatöötlust
on kasutatud ja milline oli asjakohase töötluse tüüp.
18. Pinnatöötluse kasutamise korral esitage teave töötlemise kohta. Pinnatöötlusploki
loomiseks klõpsake nuppu
ja näidake ära pinnatöötluse nimetus.
19. Seejärel esitage tabelis Surface treatment (Pinnatöötlus) kõik pinnatöötluses üksikute
kihtide jaoks kasutatud kemikaalid. Iga kihi jaoks uue rea loomiseks klõpsake nuppu Add
(Lisa). See toiming avab uue dialoogiakna, kus sisestate kihi numbri ja lingi võrdlusaine
kohta, mis kirjeldab pinnatöötluseks kasutatud kemikaali; selleks klõpsake nuppu

.

20. Näidake väljal External layer (Välimine kiht) selle laad, valides selleks ühe loetelus
olevatest variantidest. Esitage selle nanovormi jaoks väljal Total fraction of core particle
(Südamikuosakeste summaarne fraktsioon) esinduslik protsendiline sisaldus
(massiprotsentides). See väärtus vastab töödeldud pinnaga osakeste kogumassis
südamikuosakeste massiosale. Lisada saab ükskõik millist abistavat teavet, näiteks
jooniseid osakeste struktuuri kohta.
Juhime tähelepanu, et sama koostise korral võib luua mitu plokki pinnatöötluse kohta. See
vastab olukorrale, kus on olemas sarnase pinnatöötlusega mitu erinevat nanovormi, kuid
toimiku esitaja on kindlaks teinud, et see ei mõjuta ei koostise keemilist laadi ega ohuprofiili.
Kui aine nanovormid erinevad üksteisest kuju, eripinna või kasutatud pinnatöötluse poolest,
siis luuakse koostise jaoks nende erinevuste kajastamiseks eraldi aruanded.
21. Teabe salvestamiseks klõpsake peamenüüs

.

Autoriseerimise taotlejatel on soovitatav enne toimiku esitamist kontrollida hoolikalt, et
IUCLIDi jaotistes 1.1 ja 1.2 esitatud teave on piisav autoriseerimistaotlusega hõlmatud aine
selgeks identifitseerimiseks. Eelkõige ei tohiks teave olla nii üldine, et võimaldaks kirjeldusega
hõlmata rohkem kui ühte ainet või ainet, mis jääb asjakohasest XIV lisa kirjest välja.
Autoriseerimistaotluse toimikus tuleb aine identifitseerimisel järgida Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendit (http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach). Mis tahes kõrvalekalde juhendist peab toimikus
nõuetekohaselt dokumenteerima.
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Aine kohta saab esitada mitu koostist. Näiteks võib tootja/importija võib toota/importida
rohkem kui ühe koostisega XIV lisas esitatud ainet või ühistaotluse kaastaotlejatel võib aine
koostis erineda: erinevused võivad olla puhtusastmes või lisandite ja lisaainete laadis ja
kogustes. Väiksema lahknevuse korral võib võimalik olla andmete esitamine ainult ühe
koostise kohta, määrates koostisainete, lisandite ja lisaainete sobivad
kontsentratsioonivahemikud. Sellistel juhtudel, kui esitada tuleb andmed koostiste
märkimisväärsemate erinevuste kohta, saab lisada täiendavad koostisi käsitlevad teabeplokid.
Nagu eespool märgitud, võib XIV lisa sisaldada kirjeid, mille puhul ei ole täpseid andmeid selle
kohta, kuidas täita IUCLIDi jaotist 1.1 ja 1.2, nt kirjed, mis sisaldavad rohkem kui ühte EÜnumbrit. Selliste juhtumite kohta koostatud (igal üksikjuhul eraldi kohaldatavaid) juhiseid
saate lugeda ECHA veebisaidi küsimuste ja vastuste jaotisest järgmisel aadressil:
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (vt alajaotis
Applications for Authorisation - Technical instructions for specific Annex XIV entries)
(Autoriseerimistaotlused – XIV lisa teatavatele kirjetele kohaldatavad tehnilised juhised))

7.4.3.

Jaotis 1.3 – Tunnuskoodid

IUCLIDi jaotis 1.3 on asjaohane esmaste taotluste, nõutud ajakohastamiste, edasiste taotluste
ning läbivaatamise aruannete puhul. Täiendava teabe saamiseks eespool nimetatud
taotluseliikide kohta lugege peatükki 9.2. Lisateabe esitamine.
Selles jaotises võib olla vajalik mitme tunnuskoodi lisamine:
i.

REACHi XIV lisa aine kirje number: kõikide taotlusliikide puhul (selle numbri
leiate ECHA veebisaidil olevast autoriseerimist käsitlevast nimekirjast aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list.);

ii. REACHi registreerimisnumber: ECHA-le juurdepääsu võimaldamiseks artikli 62
lõike 4 punkti d kohase registreerimise osana esitatud viidatud kemikaaliohutuse
aruandele (CSR). Pange tähele, et kui autoriseerimise taotlemisel sisaldub IUCLIDi
toimikus kõiki taotluse kasutusalasid hõlmav CSR, ei tule siinkohal
registreerimisnumbrit esitada;
iii. REACHi loa number: edasiste taotluste jaoks, mis viitavad artikli 63 lõike 2
kohaselt antud autoriseerimisele;
iv. REACHi loa number: autoriseerimiste ülevaatuste jaoks, mis viitavad artikli 61
lõike 1 kohaselt antud autoriseerimisele.
Pange tähele, et edasiste taotluste puhul, mis viitavad artikli 63 lõike 1 kohasele esitatud
taotlusele, ning artikli 64 lõike 3 kohaselt komiteede nõutud ajakohastamiste puhul tuleb
autoriseerimistoimiku taotluse loomisel esitada (viimase) esitamise number toimiku päises (vt
ka peatükki 10).
Andmete sisestamiseks peate kõigepealt looma uue kirje, tehes selleks paremklõpsu jaotise
nimetusel ja valides new fixed record (uus fikseeritud kirje).
1. Tabelisse Regulatory programme identifiers (reguleerimisprogrammide tunnuskoodid) uue
tunnuskoodi lisamiseks klõpsake nuppu Add (lisa).
2. Olenevalt esitamisliigist valige loetelust Regulatory programme (reguleerimisprogramm)
sobiv tunnuskood.
3. Sisestage väljale ID asjaomane number.
4. Klõpsake nupul OK ja tabelisse ilmuvad reguleerimisprogrammi tunnuskoodid.
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5. Kui peate esitama rohkem kui ühe programmi tunnuskoodi, looge uus rida, korrates
eelnevaid toiminguid.
6. Teabe salvestamiseks klõpsake peamenüüs nuppu

.

Allpool esitatud tabel annab ülevaate sellest, kus sisestada IUCLIDis iga esitamise puhul
asjakohased tunnuskoodid.

Tabel 1

Toimikus esitatavad tunnuskoodid

Taotluse
liik

XIV lisa kirje
number

Registreerimisnumb
er (CSR)

Esialgne
taotlus

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Nõutud
ajakohastami
ne (artikli 64
lõige 3)

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Edasine
taotlus
(artikli 63
lõige 1)

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Edasine
taotlus
(artikli 63
lõige 2)

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Ülevaatamise
aruanne

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

Jaotis 1.3 –
Reguleerimisprogram
mide tunnuskoodid

7.4.4.

Annotatsiooninum
ber

Viimase
esitami
se
number

Toimiku päis /
loomise viisard

Toimiku
päis /
loomise
viisard

Autoriseerimise
number

Toimiku
päis /
loomise
viisard

(Valikuline) Jaotis 1.4 – Analüütiline teave

Jaotis 1.4 on mõeldud analüütilise teabe (nt spektrite või kromatogrammide) lisamiseks, et
oleks võimalik kontrollida teie aine identifitseerimisandmeid, sealhulgas toimikus toodud
koostist. Siia lisatakse ka selle teabe saamiseks kasutatud meetodite kirjeldused.
Selles jaotises võite luua mitu kirjet sellise analüütilise teabe lisamiseks, mida peate aine
identifitseerimisandmete kontrollimiseks piisavaks. Uue kirje loomiseks
1. Paremklõpsake ekraani vasakul pool olevalt navigatsioonipaneelilt sisukorras jaotisel 1.4
Analüütiline teave.
2. Valige loetelust New record (uus kirje).
3. Luuakse uus kirje analüütilise teabe esitamiseks.
Selle jaotise täitmiseks järgige etappe.
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Analüüsimeetodid ja -tulemused
Aine identifitseerimisandmete kontrollimiseks kasutatud analüütilise teabe esitamiseks
kasutage tabelit Analytical determination (analüütiline määramine).
1. Klõpsake nuppu Add (lisa) ja seejärel ilmub hüpikaken.
2. Sisestage teave analüüsimeetodite ja -tulemuste kohta.
Iga analüütilise määramise puhul: sisestage analüüsimise eesmärk, valige analüüsi liik (nt
spektraalne, kromatograafiline), esitatud teabe liik ning kõik märkused, mida peate
asjakohaseks. Iga meetodi jaoks peate lisama faili analüüsimeetodi ja -tulemuse kohta. Kui teil
ei ole võimalik esitada tulemusi märgitud analüüsi liigi kohta, valige loetelust Rationale for no
results (tulemuste puudumise põhjused) põhjus ja sisestage selgitus väljale Justification
(põhjendus). NB! Ühe määramise puhul saab teatada mitmest analüüsi liigist.
3. Märkige, kas aine on optiliselt aktiivne, valides loetelust sobiva väärtuse.
4. Esitage väljal Remarks (märkused) teave optilise aktiivsuse ja (stereo-) isomeeride
tüüpilise suhtarvu kohta, kui see on asjakohane.

Seotud koostis(ed)
5. Jaotises 1.2 saate siduda esitatud analüütilise teabe asjaomase koostisega, klõpsates
nuppu Add (lisa). See on eriti oluline siis, kui olete jaotises 1.2 teatanud mitmest
koostisest.
Kui soovite ühiste autoriseerimistaotluste puhul kirjeldada spetsiifilisi, teatavate taotlejatega
seotud analüütilisi meetodeid/tulemusi, saate IUCLIDi selles jaotises luua täiendavad kirjed.

7.4.5.

(Valikuline) Jaotis 1.5 – Ühine esitamine

Selles jaotises saate (administratiivotstarbel enda jaoks) märkida asjakohastele väljadele
taotlejate nimed ja teatavad neid käsitlevad täiendavad andmed. Andmete sisestamiseks tuleb
teil esmalt luua uus kirje.
Pange tähele, et taotlejate REACH-ITi kontode juriidilist isikut käsitlev teave (ning IUCLIDi
toimiku jaotisele 13 lisatavas taotlusvormis (vt peatükki 8) loetletud juriidiliste isikute nimed)
on võrreldes IUCLIDi jaotises 1.5 esitatud mis tahes teabega ülimuslikud. Kui need andmed ei
ühti, siis loeb ECHA õigeks REACH-ITi andmed.
Esitav taotleja loob ühise taotluse oma kohalikus IUCLIDi installis ning võib seejuures
kaastaotlejatelt nõuda nende juriidilist isikut käsitlevaid andmeid,et tagada IUCLIDi eri
installide vahel andmete ühtsus. Iga kaastaotleja saab eksportida oma juriidilise isiku objekti
(LEO – vt käesoleva juhendi peatükki Error! Reference source not found.) ning saata
eksporditud faili (LEOX) elektrooniliselt esitavale taotlejale.
Esitav taotleja: sisestage esitava taotleja nimi väljale Lead (juhtregistreerija). Esitava taotleja
juriidilise isiku valimiseks ning lingi loomiseks klõpsake nuppu
. Juriidilise isiku teabe
kohalikuks loomiseks ei tohiks kasutada nuppu New (uus). See põhjustaks juriidiliste isikute
erineva identifitseerimise IUCLIDi eri installides ning võib rikkuda andmevahetuse.
Kaastaotlejad: Pärast iga kaastaotleja LEOXi importimist saab esitav taotleja märkida kõik
ühise esitamise kaastaotlejad. Kaastaotleja valimiseks ning lingi loomiseks klõpsake nuppu
Siinkohal kehtivad samad soovitused, mis juhtregistreerija määramise puhulgi.
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Jaotis 1.7 – Tarnijad

Kui ettevõte esitab taotluse ainuesindajana, tuleb jaotises 1.7 esitada andmed väljaspool ELi
asuva esindatava ettevõtte kohta.
Ühise taotluse esitamise korral peavad kaastaotlejad esitama asjakohased andmed esitavale
taotlejale, kes sisestab need IUCLIDi toimiku jaotisse 1.7.
1. Paremklõpsake ekraani vasakul poolel oleval navigatsioonipaneelil TOC (sisukord) jaotist
1.7 Suppliers (tarnijad).
2. Valige loetelust New record (uus kirje).
3. Luuakse uus kirje andmete esitamiseks esindatava ettevõtte kohta.
Selle jaotise täitmiseks järgige allpool esitatud juhiseid.
1. Määrake jaotise Manufacturer, Importer, Formulator (tootja, importija, valmistaja) väljal
Name (nimi) andmestikule esindaja juriidiline isik, klõpsates selleks nuppu
. Avaneb uus
aken, kus saate otsida IUCLIDi installis olemasolevaid juriidilisi isikuid või luua uue
juriidilise isiku, klõpsates selleks nuppu New (uus). Sisestage jaotise General information
(üldteave) väljale Legal Entity name (juriidilise isiku nimi) esindatava ettevõtte täpne nimi.
Sisestage jaotisse Contact information (kontaktandmed) vähemalt esindatava ettevõtte
Address (aadress), Town or Region/State (linn või regioon/osariik) ning Country (riik).
Juriidilise isiku kohta esitatud andmete talletamiseks klõpsake nuppu Save (salvesta) ning
nende määramiseks jaotisse klõpsake nuppu Assign (määra).
2. Kui tegemist on ühistaotlusega, määrake jaotises Remarks (märkused) selle kirjega seotud
taotleja (ainuesindaja) nimi.
3. Väljale „Assignment from non EU manufacturer“ (Euroopa Liidu välise tootja poolt
määramine) soovitatakse lisada ainuesindajaks määramist selgelt tõendav dokument (nt
importijatele saadetud määramise kirja koopia). Soovi korral saate ka väljale Other
importers (muud importijad) märkida registreerimisega hõlmatud importijate loetelu.
Kui tegemist on ühistaotlusega ning on veel ainuesindajatena taotlejaid, korrake eespool
kirjeldatud juhiseid, luues uue kirje ettevõtte andmete esitamiseks.
4. Teabe salvestamiseks klõpsake peamenüüs nuppu

7.4.7.

.

(Valikuline) Jaotis 1.8 – Saajad

Seda valikulist jaotist saab kasutada andmete esitamiseks allkasutaja, edasimüüja või kliendi
kohta, kellele XIV lisaga hõlmatud ainet tarnitakse. Nende määratluste hulka ei kuulu kunagi
tarbijad. Andmete sisestamiseks tuleb teil esmalt luua uus kirje.

7.5.

2. jaotis „Klassifitseerimine ja märgistamine ning PBT
hindamine“

2. jaotis ei ole kohustuslik.

7.5.1.

(Valikuline) Jaotis 2.1 – Üldine ühtlustatud süsteem (GHS)

Seda valikulist jaotist saab kasutada autoriseerimiseks esitatava aine klassifitseerimis- ja
märgistusteabe esitamiseks. Andmete sisestamiseks tuleb teil esmalt luua uus kirje.
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Kuna taotlust hinnatakse XIV lisas nimetatud olemuslike omaduste alusel, peab
klassifitseerimis- ja märgistusteave kajastama vähemalt neid omadusi.
Klassifitseerimise ja märgistamise eeskirjadega tutvumiseks on soovitatav lugeda
klassifitseerimiskriteeriume CLP-määruse I lisas ning vastavat juhendit
(http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp).
Ühtlustatud klassifikatsiooni tuleb järgida ja neid ohuklasse/alajaotusi ei tohi muuta. Kui aine
klassifikatsioon on mõne ohuklassi/alajaotuse ühtlustatud, peate aine klassifitseerima teiste
ohtude suhtes vastavalt olemasolevatele ja usaldusväärsetele andmetele. Siinkohal saab
määratleda ka täiendavad ohud (nt füüsikalis-keemilised ohud: tule- ja plahvatusohtlikkus).
Ühistaotluse puhul: erinevaid klassifitseerimis- ja märgistusandmeid saab käsitleda mitme
klassifitseerimis- ja märgistusandmete kirje lisamisega, eeldusel et need kajastavad vähemalt
XIV lisas nimetatud klassifitseerimis- ja märgistusandmeid ning et need ühtivad
hindamisaruannetes esitatud andmetega.

7.6.

Jaotis 3 – Tootmine, kasutamine ja kokkupuude

Jaotised 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 ja 3.7 on valikulised.

7.6.1.

(Valikuline) Jaotis 3.2 – Hinnangulised kogused

Seda valikulist jaotist saab kasutada kalendriaastas või mitme aasta kohta keskmiselt
toodetava/imporditava hinnangulise koguse esitamiseks tonnides. Väljal Remarks (märkused)
saate esitada ka hinnangulise koguse tonnides kasutusala kohta ja aasta kohta. Andmete
sisestamiseks tuleb teil esmalt luua uus kirje.
Iga taotletava kasutusala (mille kohta autoriseerimistaotlus esitatakse) kohta esitatud
hinnanguline kogus peab ühtima kõnealust kasutusala hõlmava(te)s
kokkupuutestsenaariumi(des) esitatud kogus(t)ega, nagu esitatud kemikaaliohutuse aruandes.
Taotletava kasutusala kohta rakendatavat kogust tonnides käsitlev avalik teave soovitatakse
lisada osana kasutusala üldkirjeldusest jaotises 3.5 (vt peatükk 7.6.4 allpool). See teave
avaldatakse alternatiive käsitleva ECHA avaliku konsulteerimise raames.

7.6.2.

(Valikuline) Jaotis 3.3 - Tegevuskohad

Selles jaotises saate määratleda aine tootmis- ja kasutuskohti puudutava teabe.
Andmete esitamiseks võite koostada mitu kirjet ja igaühega neist peab olema ketti kujutava
nupu

abil seotud üks olemasolevatest juriidilise isiku tegevuskohtadest.

Igas asukohas rakendatavad omavahel seotud kasutusalad saab seejärel linkida nupu Add
(lisa) abil, mis võimaldab valida ja asukohale määrata eelnevalt loodud kasutusalasid.
Autoriseerimistaotluse puhul võib see jaotis olla asjakohane juhul, kui XIV lisa aine
kasutustingimused on asukohapõhised ja/või
i.

taotleja esitab IUCLIDi jaotises 3.10 põhjenduse IPPC-direktiivi kohase loaga
rajatises XIV lisa aine heitkogustest tulenevate riskide mittearvestamise kohta;

ii. taotleja esitab IUCLIDi jaotises 3.10 põhjenduse veepoliitika raamdirektiivi
nõuetega hõlmatud allika XIV lisa aine heitkogustest tulenevate riskide
mittearvestamise kohta.
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(Valikuline) Jaotis 3.4 Teave segude kohta

Seda valikulist jaotist saab kasutada andmete esitamiseks segude kohta, milles taotletavate
kasutusalade puhul sisaldub XIV lisa aine, kui see on kohaldatav. Selles jaotises esitatavad
andmed hõlmavad segu nime ja liiki ning aine tüüpilist kontsentratsioonivahemikku segus.
Andmete sisestamiseks tuleb teil esmalt luua uus kirje.

7.6.4.

Jaotis 3.5 Kasutusala- ja kokkupuuteteave

See jaotis võimaldab taotlejatel esitada andmed kasutusalade kohta, mille kohta
autoriseerimistaotlus esitatakse. Eelkõige on IUCLIDi jaotises 3.5 võimalik kasutada
mitmetasandilist süsteemi, mis võimaldab taotlejatel standardkirjelduste ja vabatekstina
esitatava teabe abil kategoriseerida XIV lisa aine kasutusviisi. IUCLIDi jaotises 3.5 loodud
kindlaksmääratud kasutusalade abil täidetakse taotletavate kasutusalade lingid (IUCLIDi
jaotises 3.10).
Enne IUCLIDi selle jaotise täitmist on soovitatav lugeda ECHA Teabele esitatavate nõuete ja
kemikaaliohutuse hindamise juhendit – kasutusalade kirjeldus (R.12) aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
ning täiendavate nõuannetega dokumenti How to develop the description of uses in the
context of Authorisation (Kasutusalade kirjelduste koostamine autoriseerimistaotluse
kontekstis) aadressil
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application

7.6.4.1.

Teave kasutusalade kohta

XIV lisa iga aine kasutusalade kohta saab andmed esitada erinevates alajaotistes, mis
vastavad olelusringi eri etappidele8: 3.5.2 Formulation or re-packing (segu tootmine või
ümberpakendamine), 3.5.3 Uses at industrial sites (tööstusettevõtetes kasutamine), 3.5.4
Widespread uses by professional workers (laialdane kasutus kutsetöös), 3.5.5 Consumer uses
(tarbijakasutus) ning 3.5.6 Service life9 (kasutuskestus).
Iga kirje peab olema täielik ning olema kooskõlas seotud kokkupuutestsenaariumis esitatud
andmetega.
Uue kasutusala lisamine
1. Paremklõpsake olelusringi etappi, kuhu soovite uue kasutusala lisada.
2. Valige New record (uus kirje) ja pange sellele nimi, mille järgi seda oleks hiljem lihtne ära
tunda.
Järgmisena täitke teave teie aine kasutusala kohta.
- Täieliku kirje saamiseks jaotises 3.5.2 Segu tootmine või ümberpakendamine peavad
olema täidetud vähemalt väljad Use name (kasutusala nimi), Process Category (PROC)
(protsessikategooria) jaotises Contributing activity / technique for workers (soodustav
tegevus/tehnika töölistele), Technical function of the substance during formulation (aine
tehniline funktsioon segu tootmisel), Related assessment (seotud hindamine) ja Remarks
(märkused).
Siin saate kirjeldada tootmisetappi, kuigi seda ei loeta taotletavaks kasutusalaks.
Kui toote kasutuskestuse etappi (s.o XIV lisa ainet sisaldava toote kasutusala) ei loeta XIV lisa aine kasutusalaks, peab see siiski olema
hõlmatud kokkupuutestsenaariumide koostamisega.
8
9
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- Täieliku kirje saamiseks alajaotises 3.5.3 Tööstusettevõtetes kasutamine peavad olema
täidetud vähemalt väljad Use name (kasutusala nimi), Process Category (PROC)
(protsessikategooria) jaotises Contributing activity / technique for workers (soodustav
tegevus/tehnika töölistele), Technical function of the substance during use (aine tehniline
funktsioon segu tootmisel), Related assessment (seotud hindamine) ja Remarks (märkused).
Lisaks tuleks täita väli Environmental release category (ERC) (keskkonda eraldumise
kategooria) jaotises Contributing activity / technique for the environment (soodustav
tegevus/tehnika töölistele) ning Subsequent service life relevant for this use (kasutusalaga
seotud järgnev kasutuskestus), kuid kui need ei ole saadaval, tuleb täita väli Sector of end use
(lõppkasutuse sektor).
- Täieliku kirje saamiseks alajaotises 3.5.4 Laialdane kasutus kutsetöös peavad olema
täidetud vähemalt väljad Use name (kasutusala nimi), Process Category (PROC)
(protsessikategooria) jaotises Contributing activity / technique for workers (soodustav
tegevus/tehnika töölistele), Technical function of the substance during use (aine tehniline
funktsioon segu tootmisel), Related assessment (seotud hindamine) ja Remarks (märkused).
Lisaks tuleks täita väli Environmental release category (ERC) (keskkonda eraldumise
kategooria) jaotises Contributing activity / technique for the environment (soodustav
tegevus/tehnika töölistele) ning Subsequent service life relevant for this use (kasutusalaga
seotud järgnev kasutuskestus), kuid kui need ei ole saadaval, tuleb täita väli Sector of end use
(lõppkasutuse sektor).
- Täieliku kirje saamiseks alajaotises 3.5.5 Tarbijakasutus peavad olema täidetud vähemalt
väljad Use name (kasutusala nimi), Technical function of the substance during use (aine
tehniline otstarve kasutusalas), Related assessment (seotud hindamine) ning Remarks
(märkused).
- Täieliku kirje saamiseks alajaotises 3.5.6 Kasutuskestus peavad olema täidetud vähemalt
väljad Service life name (kasutuskestuse nimi), Technical function of the substance during use
(aine tehniline otstarve kasutusalas), Related assessment (seotud hindamine) ja Remarks
(märkused).
IUCLIDi selle jaotise täitmisel pange tähele, et kui IUCLIDi jaotise 3.5 mis tahes loendis on
valitud other: (muu), siis tuleb täita selle kõrval olev vabatekstiväli.
Järgmistes alapeatükkides on käsitletud seda, millised andmed tuleb ühe kirje puhul esitada.

7.6.4.2.

Tunnuskoodide, deskriptorite ja funktsioonide kasutamine

Kindlaksmääratud kasutusalasid tuleb kirjeldada järgmiste näitajate abil:









number;
nimetus;
kasutusprotsessi lühikirjeldus;
aine kogus tonnides;
kasutusala deskriptorite valik;
aine funktsiooni(de) valik;
teave selle kohta, kas kasutusalast tuleneb aine hõlmamine tootega, ning teave asjakohase
järgneva kasutuskestusega linkimise kohta;
viide kõnealuse kasutusala puhul asjakohas(t)ele kokkupuutestsenaariumi(de)le.

Kasutusala number: taotlejal soovitatakse iga rea jaoks sisestada kordumatu number.
Kasutusala nimetus: määratletud kasutusala nimetusega määratletakse selle kasutusala
raames ellu viidav tegevus ning see peab olema kooskõlas (kui mitte identne) väljal Remarks
(märkused) kirjeldatud kokkupuutestsenaariumiga.
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Kasutusala täpsem kirjeldus: taotlejatel palutakse iga taotletava kasutusala kohta esitada
mittekonfidentsiaalne üldine kirjeldus, mida edaspidi nimetatakse lühikirjelduseks.
REACH-määruse artikli 64 lõike 2 kohaselt peab ECHA oma veebisaidil avaldama taotletavate
kasutusalade üldised kirjeldused ning korraldama avaliku konsulteerimise, mille raames
huvitatud pooled saavad esitada andmeid alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate kohta. See
XIV lisa aine kasutusalade üldteave peaks olema piisavalt informatiivne, et võimaldada
huvitatud pooltel esitada asjakohaseid ja kasulikke andmeid võimalike alternatiivide kohta.
Väljal Further description of use (kasutusala täpsem kirjeldus) saavad taotlejad esitada iga
taotletava kasutusala kohta soovitatava avaliku kirjelduse (lühikirjelduse). See avaliku
konsulteerimise jaoks ette nähtud lühikirjeldus peaks sisaldama järgmiseid avalikke andmeid:
i.

taotletava kasutusala nimetus10;

ii. aine kasutamisel ja funktsiooni rakendamisel kohaldatavate tingimuste ja
piirangute (nt protsessitingimused, lõpptoote kvaliteedikriteeriumid jne)
põhielemendid;
iii. keskmine kogus tonnides aastas;
iv. nõutud ülevaatuse periood;
v. deskriptorite loend (ERC, PROC, PC, SU ja AC koodid ning loendi väärtused
funktsiooni jaoks).
ECHA loob i) taotleja esitatud lühikirjelduse ning ii) taotluses sisalduvate andmete alusel
lühikirjelduse esialgse versiooni ning palub taotlejal määratud tähtajaks esitada märkused.
Taotleja märkusi arvesse võttes koostab ECHA kasutusala üldteabe lühikirjelduse lõpliku
versiooni ja esitab selle taotlejale.
Kui autoriseerimistaotluse eest makstav tasu on laekunud, avaldab ECHA oma veebisaidil
avaliku konsulteerimise jaoks järgmise: lühikirjelduse lõplik versioon,
kokkupuutestsenaariumide avalik versioon (CSRi jaotised 9 ja 10), riskijuhtimismeetmete ja
käitlemistingimuste kokkuvõttev tabel, alternatiivide analüüsi avalik versioon, asendusplaani
(kui see on asjakohane) avalik kokkuvõte ning sotsiaal-majandusliku analüüsi avalik versioon.
Soodustav tegevus/tehnika keskkonnakaitseks – keskkonda eraldumise kategooria
(ERC): selle pealkirja alla tuleks lisada uus korratav teabeplokk ning valida tuleks selline ERCdeskriptor, mis kirjeldab kasutusala üldtingimusi keskkondlikust vaatepunktist.
Soodustav tegevus/tehnika töölistele – protsessikategooria (PROC): kasutusala
raames tuleks iga soodustava tegevuse/tehnika jaoks lisada uus korratav teabeplokk. Iga
tegevuse/tehnika puhul tuleb sisestada nimi ja määrata asjakohased protsessikategooriad.
Teise võimalusena saab selle pealkirja alla lisada ühe korratava teabeploki ning sellisel juhul
tuleb valida kõik PROC-deskriptorid, mis kirjeldavad konkreetse kasutusala ametilalasest
vaatenurgast lähtuvalt määratletud rakendustehnikaid või töötlusliike. Siiski tuleb CSRis
töötajate kokkupuudet alati hinnata iga asjaomase stsenaariumi puhul.
Kasutatud tootekategooria (PC): keemilise toote kategooria kirjeldab seda, millist liiki
keemilistest toodetes (= ainetes või segudes) aine lõppkasutuseks rakendades sisaldub.
Lõppkasutuse sektor (SU): see deskriptor kirjeldab, mis majandusvaldkonnas ainet
kasutatakse. See hõlmab nii ainete segamist või ümberpakendamist valmististe tootja tasemel
kui ka tööstuslikke, kutselisi ja tarbijate lõppkasutusi.
Aine tehniline otstarve kasutusalas: lisaks deskriptorite kasutamisele peavad taotlejad
loendis Technical function of substance during use (aine tehniline otstarve kasutusalas)
märkima ka iga kasutusala puhul XIV lisa aine funktsiooni(d). Kui XIV lisa aine funktsioon ei

See võib olla sama, mis kasutusala nimetus jaotises 3.10, kui viimast loetakse avalikuks teabeks. Se llisel juhul ei tule seda sellel väljal korrata.
Selle asemel võib esitada lihtsa viite taotletava kasutusala nimetusele.
10
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ole loendis saadaval, peaksite valida Other (muu) ning sisestama kõrvalolevale väljale
asjakohased andmed.
Aine tarnimine selle kasutusala jaoks järgmises vormis: valige sobiv variant, märkides
ühe või kaks märkeruutu, mis viitavad, et aine tarnitakse kõnealuse kasutusala jaoks as such
(eraldi ainena) või in a mixture (segus).
Aine kogus tonnides selle kasutusala jaoks (tonnides aasta kohta): siin saab esitada
nimetatud andmed, mis peaksid olema kooskõlas seotud kokkupuutestsenaariumis ning
lühikirjelduse ettepanekus esitatud teabega.
Kasutusalade kirjeldussüsteemi aluseks on viis näitajate loetelu, mille omavahelisel
ühendamisel saadakse kasutusala lühikirjeldus või kokkupuutestsenaariumi pealkiri.
Seotud hindamine ja märkused: Need kohustuslikud väljad võimaldavad taotlejal luua
lingid taotletavate kasutusalade ning kokkupuutestsenaariumide vahel. Väljal Remarks
(märkused) on oluline esitada kasutusalale vastava kokkupuutestsenaariumi number ning
nimetus (lühinimetus), mis on esitatud ka taotleja antud CSRis. Kokkupuutestsenaariumi
nimetus (lühinimetus) peab olema kooskõlas (kui mitte identne) kasutusala nimetusega.

Joonis 6:

Taotletava kaustusala kokkupuutestsenaariumile viitamise lisamine

Iga kasutusala puhul IUCLIDi jaotises 3.5, mille kohta taotlus esitatakse (st mis on ka loetletud
IUCLIDi jaotises 3.10) peab olema väljal Remarks (märkused) viidatud
kokkupuutestsenaariumile (vt Joonis 6). See viide võimaldab ECHA-l hankida seda kasutusala
hõlmava kokkupuutestsenaariumi seotud kemikaaliohutuse aruande ning
kokkupuutestsenaariumi avaliku versiooni jaoks (kui see esitatakse).
Vahekaardid Contributing scenarios for the environment (related to workers activities)
(keskkonna asjaomased stsenaariumid (seotud töötajate tegevustega)), Contributing scenario
for the workers (asjaomane stsenaarium töötajate jaoks) ning Use takes place under rigorously
contained conditions (kasutamine rangelt eraldatud tingimustes) on valikulised ja neid ei pea
täitma. Nimetatud andmete esitamist eeldatakse jaotises 13 esitatava CSRi raames.

7.6.5.

(Valikuline) Jaotis 3.6 – Mittesoovitatavad kasutusalad

See valikuline jaotis võimaldab taotlejal esitada kooskõlas REACH-määrusega (VI lisa jaotis
3.7) andmed mittesoovitatava(te) kasutusala(de) kohta.
IUCLIDi jaotise 3.6 hierarhiline ülesehitus on samalaadne IUCLIDi jaotise 3.5 ülesehitusega
(Use and exposure information (kasutusala- ja kokkupuuteteave)). Lisaks peab siin kasutatav
deskriptorite süsteem olema rangelt sama, mida juba kirjeldati kasutusalade identifitseerimise
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jaoks IUCLIDi jaotises 3.5. Vajaliku teabe sisestamise kohta lugege kõiki käesoleva juhendi
peatükkides 7.6.4.1 ja 7.6.4.2 kirjeldatud kasutusnäidustusi.
Kui mittesoovitatavaid kasutusalasid pole tuvastatud, ärge sisestage andmeid IUCLIDi jaotisse
3.6 Uses advised against (mittesoovitatavad kasutusalad).
Kui olete tuvastanud mittesoovitatava(d) kasutusala(d) (nt juba REACH-määruse XVII lisas
sätestatud piiranguga hõlmatud kasutusalad), siis saate lisada kirje iga mittesoovitatava
kasutusala kohta ning sisestada selle jaoks nõutud andmed. Soovitatav on täita vähemalt väli
Use name (kasutusala nimetus).

7.6.6.

(Valikuline) Jaotis 3.7 Koondallikate keskkonnamõju hindamine

See jaotis on valikuline ja seega ei pea seda täitma. Nimetatud andmed saab esitada jaotises
13 esitatava CSRi raames.

7.6.7.

Jaotis 3.10 – Kasutusalade autoriseerimistaotlus

See jaotis peaks sisaldama kasutusalade autoriseerimistaotlusega seotud konkreetseid
andmeid.
See jaotis võimaldab taotlejal esitada taotluse mitme kasutusala autoriseerimise saamiseks.
Andmete sisestamiseks peate iga taotletava kasutusala jaoks looma käsuga New record (uus
kirje) uue kirje.
Iga kirje sisaldab järgmisi hindamisaruandeid:
i.

alternatiivide analüüs;

ii. vajaduse korral asendusplaan;
iii. sotsiaal-majanduslik analüüs (kui see on asjakohane; soovitatav lisada ka piisava
ohjamise põhimõtte rakendamise korral);
iv. vajaduse korral teatavate riskide arvesse võtmata jätmise põhjendus.
Alternatiivide analüüsi ja sotsiaal-majandusliku analüüsi saab koostada ka kahe eraldi
dokumendi asemel ühe dokumendina.
Kui olete koostanud üldised hindamisaruanded, mis hõlmavad kõiki taotletavaid kasutusalasid,
soovitab ECHA need manustada üksnes esimesele kirjele (s.o kasutusala nr 1 jaoks).
Järgnevate kirjete (s.o kasutusala nr 2, kasutusala nr 3 jne) puhul saate seega üksnes viidata
esimesele põhikirjele manustatud dokumentide osadele (peatükkidele, lehekülgedele jne).
Järgmistes alapeatükkides on käsitletud seda, millised andmed tuleb iga kirje puhul esitada.

7.6.7.1.

Autoriseerimistaotlus (ühe kasutusala jaoks: kasutusala nr 1)

Sisestage väljale Use concerned by the request (Taotlusega hõlmatud kasutusalad) taotletava
kasutusala nimetud ja number.
Kui taotlus hõlmab mitut kasutusala, kasutage iga kasutusala puhul järjestikust numbrit,
alustades numbrist 1. Ühise taotluse esitamise puhul on oluline, et väljal Use concerned by the
request (taotlusega hõlmatud kasutusalad) esitatud kasutusala number ühtiks selle kasutusala
jaoks taotluse veebivormis esitatud numbriga.
Taotletava kasutusala ning IUCLIDi jaotises 3.5 kirjeldatud määratletud kasutusala linkimiseks
klõpsake nuppu
. See võimaldab eelkõige luua kohustusliku (eelistatavalt otsese) lingi
autoriseerimise saamiseks taotletava kasutusala ning kokkupuutestsenaariumi vahel
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juurdepääsetavas kemikaaliohutuse aruandes (viide kokkupuutestsenaariumile on esitatud
jaotises 3.5).

Joonis 7:

Välja „Use concerned by the request” (taotlusega hõlmatud kasutusalad)
kirjeldus ja link IUCLIDi jaotisele 3.5.

IUCLIDi jaotise 3.10 väljal Use concerned by the request (taotlusega hõlmatud kasutusalad)
olevat teksti võtab ECHA arvesse kui taotletava kasutusala (s.o kasutusala, mida taotlus
käsitleb ja mille kohta autoriseerimist soovitakse) nimetust (ja numbrit).
IUCLIDi jaotises 3.10 esitatud andmed ning jaotise 3.5 lingitud määratletud kasutusala ei pea
ühtima, kuigi on soovitatav, et nendes jaotistest esitatud numbrid ja nimetused oleksid
kooskõlas. Jaotises 3.10 esitatud nimetus on siiski jaotises 3.5 esitatuga võrreldes ülimuslik.

7.6.7.2.

Alternatiivide analüüs

Alternatiivide analüüs lisatakse autoriseerimistaotluse toimikule.
Alternatiivide analüüs esitatakse vormingus, mis on kooskõlas ECHA veebisaidil esitatuga
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) ning Autoriseerimistaotluse
koostamise juhendiga aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Samuti on võimalik ühe dokumendina koostada alternatiivide analüüs ning sotsiaal majanduslik analüüs. Selleks kasutage vastavat vormingut ECHA veebisaidilt ning manustage
dokument väljal Analysis of the alternatives (alternatiivide analüüs).
Kui alternatiivide analüüs sisaldab konfidentsiaalseid andmeid, peate koostama kaks versiooni.
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Väli Document (dokument): lisage nupu
klõpsamisega alternatiivide analüüsi
dokumentide avalik versioon. Määrake lisatava faili tee ja nimi ning klõpsake faili lisamiseks
nuppu OK. Selle versiooni avaldab ECHA alternatiive käsitleva avaliku konsulteerimise
jaoks.



Väli Document (confidential) (dokument (konfidentsiaalne)): lisage sellele väljale
konfidentsiaalne teave, kui see on asjakohane.



Väli Remarks (märkused): vajaduse korral esitage siin kõik lisamärkused.

7.6.7.3.

Sotsiaal-majanduslik analüüs

Kui see on asjakohane, võib taotlus sisaldada sotsiaal-majanduslikku analüüsi (SEA), mis on
ellu viidud kooskõlas teatava vorminguga, mis on saadaval ECHA veebisaidil
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) ning kooskõlas dokumendiga
Guidance on the preparation of socio-economic analysis as part of an application for
authorisation (autoriseerimistaotluse osana sotsiaal-majandusliku analüüsi koostamise
juhised), mis on saadaval aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Samuti on võimalik ühe dokumendina koostada alternatiivide analüüs ning sotsiaal majanduslik analüüs. Selleks kasutage vastavat vormingut ECHA veebisaidilt ning manustage
dokument väljal „analysis of the alternatives” (alternatiivide analüüs).


Väli Document (dokument): lisage nupu
klõpsamisega sotsiaal-majandusliku analüüsi
dokumentide avalik versioon. Määrake lisatava faili tee ja nimi ning klõpsake faili lisamiseks
nuppu OK. Selle versiooni avaldab ECHA alternatiive käsitleva avaliku konsulteerimise
jaoks.



Väli Document (confidential) (dokument (konfidentsiaalne)): lisage sellele väljale
konfidentsiaalne teave, kui see on asjakohane.



Väli Remarks (märkused): vajaduse korral esitage siin kõik lisamärkused.

7.6.7.4.

Asendusplaan

Kui see on asjakohane, võib taotlus sisaldada asendusplaani, mis on kooskõlas ECHA
veebisaidil esitatuga (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) ning
Autoriseerimistaotluse koostamise juhendiga aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.


Väli Document (dokument): lisage nupu
klõpsamisega asendusplaani dokumentide
avalik versioon. Määrake lisatava faili tee ja nimi ning klõpsake faili lisamiseks nuppu OK.
Selle versiooni avaldab ECHA alternatiive käsitleva avaliku konsulteerimise jaoks.



Väli Document (confidential) (dokument (konfidentsiaalne)): lisage sellele väljale
konfidentsiaalne teave, kui see on asjakohane.



Väli Remarks (märkused): vajaduse korral esitage siin kõik lisamärkused.
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Inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvate riskide arvesse
võtmata jätmise põhjendus



Väli Remarks (märkused): sisestage põhjenduse selle kohta, miks ei ole arvesse võetud
inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvaid kas aine heitkogustest või heitmetest
tulenevaid riske kooskõlas artikli 62 lõike 5 punkti b alapunktide i ja ii;



Väli Document (dokument): lisage nupu
klõpsamisega sotsiaal-majandusliku analüüsi
dokumentide avalik versioon. Määrake lisatava faili tee ja nimi ning klõpsake faili lisamiseks
nuppu OK. Selle versiooni avaldab ECHA alternatiive käsitleva avaliku konsulteerimise
jaoks.

7.6.7.6.

Viide muudele taotlustele või varasematele autoriseerimistele
(järgmiste taotluste puhul)

Loa saamise ehk autoriseerimistaotlus võib viidata sama(de) aine(te) ja kasutusala(de)
varasematele autoriseerimistaotlustele. Sellele viidatakse REACH-määruses kui „järgmised
autoriseerimistaotlused”. Võimalikud on kaks järgmist olukorda:
i.

kui teil on luba eelmiselt taotlejalt, kes on esitanud autoriseerimistaotluse sama
aine ja sama(de) kasutusvaldkonna (-kondade) kohta, võite viidata asjakohastele
eelmise esitatud ja veel menetluses oleva taotluse osadele;

ii. kui teil on luba varem antud autoriseerimise omanikult, kes on esitanud
autoriseerimistaotluse sama aine ja sama(de) kasutusvaldkonna (-kondade)
kohta, võite viidata asjakohastele eelmise esitatud taotluse osadele.
Lisateabe saamiseks lugege autoriseerimistaotluse koostamise juhendit aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
Korratava teabeploki avamiseks klõpsake nuppu
. Tühi teabeplokk on nüüd andmete
sisestamiseks valmis. Kirjeldage viidet varasemale autoriseerimisele või muudele taotlustele,
mille kohta teil on kirjalik luba. Kui andmed tuleb esitada rohkem kui ühe viite kohta, lisage iga
viite jaoks uus teabeplokk.


Märkeruut Written permission (kirjalik luba): märkige märkeruut ja manustage
asjakohas(t)e dokumendi (dokumentide) koopiad, klõpsates selleks nuppu



.

Väli Remarks (märkused): sisestage mis tahes täiendavad märkused varasema
autoriseerimise kohta. Pange tähele, et edasiste taotluste puhul tuleb muude taotluste või
antud autoriseerimiste viitenumber (esitamiste numbrid ja/või autoriseerimiste numbrid)
esitada IUCLIDi jaotises 1.3 või toimiku päises (vt käesoleva juhendi peatükki 7.4.3).

Taotlejatel on tungivalt soovitatav esitada selged põhjendused selle kohta, mis nad
varasematele taotlustele viitavad, ning selgitada viidete asjakohasust ja eesmärgipärasust
nende taotluses.
Muude taotluste eri osadele viidates tuleb erilist tähelepanu pöörata kasutusalade
määratlustele (s.o numbrid ja kirjeldused). Näiteks järgmise taotleja kasutusala nr 1 võib
erineda esialgse taotleja kasutusalast nr 1. Sama kehtib mis tahes viidete puhul eelmise
taotleja CSRi jaotisele Exposure scenarios (kokkupuutestsenaariumid). Vt ka käesoleva juhendi
peatükki 9.2 Lisateabe esitamine.
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Täiendavate kasutusalade autoriseerimistaotlus (kasutusala nr n)

Kui esimene kirje on kasutusala nr 1 jaoks täidetud, saab sama käsitlusviisi kasutada ka
kasutusala nr 2 puhul teises kirjes ning samuti mis tahes täiendavate kasutusalade puhul.
Kui teie hindamisaruanded (alternatiivide analüüs, sotsiaal-majanduslik analüüs või
asendusplaan) on spetsiifiliselt seotud teabeplokis kirjeldatud kasutusalaga, saate need
manustada esimese kirje kasutusala nr 1 jaoks esitatud juhiste kohaselt.
Kui hindamisaruande ulatus hõlmab aga mitut kasutusala, ärge dubleerige sama dokumenti
järgmistes teabeplokkides, vaid viidake juba esimeses kirjes manustatud aruande teatavatele
osadele.
Pidage meeles, et iga erineva taotletava kasutusala („use applied for”) jaoks tuleb luua uus
kirje.
Mitut ainet hõlmavad taotlused: mitme aine kohta esitatava taotluse korral on jaotises 3.10
võimalik märkida kasutusalad taotluses nimetatud ainete kaupa. Nt kui kasutusala kehtib
kõikide ainete puhul, tuleb see märkida kõikide kategooriasse määratavate aineandmestike
jaotises 3.10; kui kasutusala kehtib ühe (või mitme) aine puhul, tuleb see märkida ainult
asjakohase aineandmestiku (või -andmestike) jaotises 3.10. Vt ka käesoleva juhendi peatükki
7.2.
Ühistaotlused: Looge uus peamine korratav teabeplokk iga erineva taotletava kasutusala
kohta. Kasutusalade vastendamine iga taotleja puhul (ja kui asjakohane, siis iga aine puhul)
tuleb teha võrgupõhiselt, kasutades ettenähtud veebivormi (vt käesoleva juhendi peatükki 8),
ning loodud PDF (ühistaotluse esitamise vorm) tuleb manustada IUCLIDi toimiku jaotises 13.

7.6.7.8.

Kasutusalade lühikirjeldus

Taotlejatel palutakse iga taotletava kasutusala kohta esitada mittekonfidentsiaalne üldine
kirjeldus, mida nimetatakse lühikirjelduseks. Lühikirjeldus tuleb esitada IUCLIDi toimiku
jaotises 3.5 (vt käesoleva juhendi peatükki 7.6.4.2).

7.7.

(Valikuline) Jaotised 4–7 – Näitajad

Kuigi IUCLIDi jaotistega 4–7 seotud andmete esitamine ei ole autoriseerimistaotluse jaoks
kohustuslik, on taotlejatel võimalik need oma toimikus esitada kas XIV lisa aine olemasoleva
registreerimisandmestiku koopiana või konkreetse teabekogumina (vt käesoleva juhendi
peatükki 7.1).
Täiendavat teavet aineandmestiku loomise ja IUCLIDi jaotiste 4–7 täitmise kohta leiate
juhendist Registreerimis- ja PPORD-toimikute ettevalmistamine

7.8.

(Valikuline) Jaotis 8 – Analüütilised meetodid

IUCLIDi jaotist 8 saab kasutada kokkuvõtete tegemiseks mitmesugustes maatriksites teatava
aine tuvastamise analüütiliste meetodite kohta. Olenevalt asjakohaste õigusaktide nõuetest
võib kohustuslik olla järgmiste maatriksite meetodite salvestamine: pinnas, sete, hõljuvaine,
õhk, vesi (sh joogivesi), loomade ning inimeste kehavedelikud ja -koed, taimed, taimsed
saadused, toiduained ja sööt, segudest toodetud tooted, muu.
Lisateavet selle kohta, kuidas täita IUCLIDi jaotist 8, vt juhendist Registreerimis- ja PPORDtoimikute ettevalmistamine..
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(Valikuline) Jaotis 11 – Ohutu kasutamise juhend

Taotlejad võivad selles IUCLIDi valikulises jaotises esitada ohutu kasutamise juhised, täites
järgmised väljad:
i.

„First aid measures” (esmaabimeetmed);

ii. „Fire-fighting measures” (tuletõrjemeetmed);
iii. „Accidental release measures” (juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad
meetmed);
iv. „Handling and storage” (käitlemine ja ladustamine);
v. „Transport information” (veoalane teave);
vi. „Exposure controls / personal protection” (kokkupuute ohjamine ja isikukaitse);
vii. „Stability and reactivity” (püsivus ja reaktsioonivõime);
viii.„Disposal consideration” (kõrvaldamine).
Teavet selle kohta, kuidas täita IUCLIDi jaotist 11, vt juhendist Registreerimis- ja PPORDtoimikute ettevalmistamine.

7.10.

(Valikuline) Jaotis 12 – Kirjanduse otsing

Seda IUCLIDi valikulist jaotist saab kasutada tehtud kirjanduse otsingu(te) talletamiseks.
Määrake väljal Date (kuupäev) kirjanduse otsingu tegemise kuupäev (lubatud on üksnes
vorming aaaa-KK-pp, nt 2011-03-20).
Väljal Remarks (märkused) kirjeldage otsinguga hõlmatud andmebaase ja otsingu põhiprofiili.
Esitage andmed peamiste otsingutulemuste kohta, nt märkige, milliste näitajate kohta teavet
ei leitud.
Samuti on võimalik kirjanduse otsingu profiiliga dokument manustada IUCLIDi kuva alaosas
oleva teabepaneeli Information Panel vahekaardil Attachments (manused) (paremklõpsake
vasakul paneelil ja klõpsake seejärel nuppu
).

7.11.

Jaotis 13 – Hindamisaruanne

IUCLIDi jaotis 13 on jaotis, kuhu saab manusena lisada erinevaid hindamisaruandeid, mille
sisu ei ole teistes IUCLIDi jaotistes dokumenteeritud.

Kõikide taotluste puhul peab IUCLIDi jaotises 13 olema vähemalt kaks kirjet: üks, mis hõlmab
kemikaaliohutuse aruannet (CSR) ning teine, mis sisaldab riskijuhtimismeetmete (RMMid) ning
käitlemistingimuste (OCd) kokkuvõtet. Samuti peavad ühistaotlused sisaldama veebivormi
loodud taotlusvormi (vt peatükki 8).
Alternatiive käsitleva avaliku konsulteerimise ajal avaldab ECHA teie taotletavaid kasutusalasid
hõlmavad kokkupuutestsenaariumid, nagu need on CSRis dokumenteeritud (CSRi peatükid 9 ja
10), ning riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõtva tabeli. Kui peate seda
teavet konfidentsiaalseks, manustage selles jaotises lisaks CSRile teie taotletavaid
kasutusalasid hõlmavate kokkupuutestsenaariumide avalikud versioonid (nt need, mis on eSDSile lisatud) ning riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõtte avalik versioon,
eelistatavalt redigeeritavate dokumentide kujul.
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Kemikaaliohutuse aruanne

Kemikaaliohutuse aruanne (CSR) tuleb esitada IUCLIDi jaotises 13.
Kui CSR sisaldab konfidentsiaalset teavet või kui see esitatakse kaitstud vormingus, peate
koostama kaks järgmist versiooni kahe erineva kirjena jaotises 13:
i.

täielik/konfidentsiaalne versioon, mis sisaldab CSRi kõiki asjakohaseid jaotisi;

ii. avalik versioon, mis sisaldab üksnes osa A jaotisi 2 ja 3 (s.o kinnitusi selle kohta,
et riskijuhtimismeetmed on võetud ja nendest on teavitatud) ning osa B jaotisi 9
ja 10 (s.o kokkupuute hindamine ja riski iseloomustamine).
CSRi osa A jaotis 1 on soovitatav esitada eraldi dokumendina (vt peatükki 7.11.2 allpool).
Lisage kemikaaliohutuse aruanne/aruanded IUCLIDi jaotisele 13, nagu allpool kirjeldatud.
1. Paremklõpsake Sisukorras jaotist 13 Assessment reports (Hindamisaruanded) ja valige New
record (Uus dokument).
2. Väljal Document / report (Dokument/aruanne) klõpsake nuppu
. Seejärel saate
dokumendi manustada, eelistatavalt redigeeritavas tekstivormingus.
3. Valige loendist Type of report (Aruande liik) REACH Chemical safety report (CSR) (REACHmääruse kemikaaliohutuse aruanne (CSR)).
4. Alternatiivse võimalusena võib taotluses viidata mõnele kemikaaliohutusele aruandele, mis
on juba registreerimistoimiku osana esitatud. Sellisel juhul tuleb IUCLIDi jaotis 13 täita,
nagu eespool näidatud, aga CSR-i manustamise asemel väljale Document (Dokument)
tuleb esitada viide registreerimistoimikule väljal Further information on the attached file
(Lisateave manustatud faili kohta). NB! Kui viitate registreerimistoimiku CSRile, tuleb
esitada IUCLIDi jaotises 1.3 vastav registreerimisnumber (vt ptk 7.4.3).
5. Kui CSRi ei ole manustatud, peab IUCLIDi jaotises 1.3 esitatud registreerimisnumber
kuuluma taotluse esitajale või ühele rühmas osalevale kaastaotlejale. Kui see nii ei ole,
tuleb IUCLIDi jaotises 13 manustada CSRi omaniku kehtiv luba.
6. Taotlejad võivad esitada REACHi registreerimistoimikus oleva CSRi täiendatud versiooni.
Nad võivad kas täiendada CSRi registreerimistoimikus ja viidata sellele
autoriseerimistoimikus või lisada autoriseerimistoimikule täiendatud versiooni. Viimasel
juhul peaksid versioonid olema vastavuses.
Kui peate esitama veel mõne CSRi versiooni (nt avalik/konfidentsiaalne), korrake eespool
kirjeldatud toiminguid.

7.11.2.

Riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõte

IUCLIDi jaotises 13 tuleb lisada riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõte.
Riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõtlik tabel esitatakse ECHA veebisaidil
näidatud vormingus (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) ja sellega
asendatakse CSRi A-osa jaotis 1.
Dokumendi lisamiseks jaotises 13 uue dokumendina järgige peatükis 7.11.1 kirjeldatud
juhiseid. Seekord valige loendist Type of report (Aruande liik) REACH application for
authorisation: summary of representative RMMs and OCs (REACH-määruse kohane
autoriseerimistaotlus: riskijuhtimismeetmete ja käitlemistingimuste kokkuvõte).
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Taotlusvorm ühistaotluse korral

Ühistaotluse taotlusvorm tuleb lisada IUCLIDi jaotisele 13. Taotlusvorm luuakse veebivormi 1
abil (üksikasjalikumat teavet vt käesoleva juhendi ptk 8).

7.11.4.

Muud toetavad dokumendid

Mis tahes lisaaruanded teabega, mida ei saa dokumenteerida muudes IUCLIDi jaotistes, tuleb
lisada jaotises 13 uue dokumendina. Sellised aruanded võivad hõlmata näiteks mis tahes
modelleerimisaruandeid, arvutuslehti või tehtud muudatuste kaardistamist (mis võib olla
oluline täienduste puhul, mida ECHA komiteed nõuavad eesmärgiga muuta taotlus nõuetele
vastavaks) (vt ptk 13.1).

8. Taotlusvorm ühistaotluse korral
Kui esitate üksiktaotluse, jätke see etapp vahele ja jätkake peatükiga 9.

8.1.

Taotlusvormi loomine

Kui te ei osale ühistaotluses, jätke see etapp vahele ja jätkake peatükiga 8.2.
Sellise taotlusvormi loomiseks, mis tuleb ühistaotluse korral manustada IUCLIDi jaotises 13 (vt
ptk 7.11), minge veebisaidile How to apply for authorisation (Kuidas taotleda autoriseerimist)
aadressil http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), klõpsake valikut
Submit your application (Taotluse esitamine) ja seejärel klõpsake veebivormi 1 lingil (Generate
your application form) ((Web-form 1:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_Create.aspx).
Vormi peab looma ühistaotluse taotluse esitaja.
Veebivormi 1 (Joonis 8 ja Joonis 9) täitmiseks tehke järgmist.
1. Näidake autoriseerimistaotlusega hõlmatud ainete arv.
Kooskõlas REACH-määruse artikli 62 lõikega 3 võib taotlusi esitada REACH-määruse XI lisa
punkti 1.5 ainete rühma määratlusele vastava ühe või mitme aine kohta. Kui taotlus
esitatakse mitme aine kohta, tuleb IUCLIDi taotlusfaili väljale „Category Rationale”
(Kategooria põhjendus) lisada ainete rühmitamise põhjendus.
2. Klõpsake ainete koguarvu all oleva(te)l rippmenüü(de)l ja valige XIV lisa kohasest loendist
ained, mille soovite taotlusesse lisada. Pidage meeles, et valitud aine või ained peavad
olema kooskõlas IUCLIDi toimikus esitatud teabega ainete kohta.
3. Näidake taotlusega hõlmatud kasutusalade arv.
4. Iga kasutusala kohta sisestage kasutusalade koguarvu all olevale tekstiväljale kasutusala
nimi.
Kasutusalade nummerdamine ja nimed peavad vastama andmetele, mis on esitatud
IUCLIDi jaotises 3.10 väljal Use concerned by the request field (Taotlusega hõlmatud
kasutusalad).
5. Näidake, milline kasutusala on taotluses seotud millise ainega (kui sellega ei ole seotud
kõik kasutusalad), valides sobivad kasutusala ja aine kombinatsioonid. NB! Iga vormil
loetletud aine ja kasutusala peab olema valitud vähemalt ühes aine ja kasutusala
kombinatsioonis.
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6. Valige rippmenüüst taotlejate arvule vastav väärtus (Joonis 9).

Joonis 8:

Veebivorm 1 – Taotlusvormi loomine

7. Jaotises „Applicants” (Taotlejad) tuleb taotluse esitaja ja kaastaotlejate kohta sisestada
järgmised andmed:
i.

juriidilise isiku nimi ja UUID-kood vastavalt REACH-ITile;

ii. rolli(id) tarneahelas;
iii. kasutusala(d) ja vastav(ad) aine(d), mille puhul autoriseerimist taotletakse
(kasutusalade kaardistamine). Taotluse esitaja peab koguma vastava teabe igalt
kaastaotlejalt. NB! Iga vormil loetletud aine ja kasutusala peab olema valitud
vähemalt ühes aine ja kasutusala kombinatsioonis vähemalt ühe taotleja poolt.
Taotlusvormil näidatud juriidilise isiku nimi ja UUID-kood peavad olema identsed
vastavate andmetega iga taotleja REACH-IT kontol. Juriidilise isiku nime ja UUIDkoodi leiate REACH-IT jaotisest Company information (Teave ettevõtte kohta).
Ühistaotluse korral peavad kaastaotlejad esitama selle teabe taotluse esitajale ja
tagama, et teave on identne nende andmetega REACH-ITs.
8. Sisestage kehtiv meiliaadress. Ühistaotluse korral peab see olema taotluse esitaja
meiliaadress. Veebivormil näidatud meiliaadressil saadetakse taotluse esitamisega seotud
oluline teave, näiteks taotlusvorm PDF-vormingus ja taotluse kood.
9. Valige eelistus taotlusvormi saamiseks PDF-vormingus (kas meili teel või allalaadimisega);
PDF-vormingus taotlus tuleb lisada IUCLIDi aineandmestikule.
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Teave taotlejate kohta (veebivorm 1)

10. Enne vormi loomist peab taotluse esitaja sisestama kasutaja identifitseerimise väljal
(CAPTCHA) oleva teksti nupu Create Application (Loo taotlus) kohal olevale väljale.
11. Klõpsake nuppu Create application form (Loo taotlusvorm).
12. Taotlusvormi loomise ajal esitatav teave lisatakse veebivormi esitamisel automaatselt
loodavasse PDF-faili (edaspidi „taotlusvorm”).
13. Kui valitud eelistus oli receipt via email (saatmine meili teel), saadetakse automaatselt
meilisõnum. Kui valitud eelistus oli download (allalaadimine), kuvatakse uus aken, mis
võimaldab taotlejal loodud failid alla laadida.
14. Kui valiti download (allalaadimine), peab taotleja laadima ekraanilt, mis kuvatakse pärast
nupu Create application form (Loo taotlusvorm) klõpsamist, alla kaks veebivormi loodud
faili ja need salvestama.
15. Taotluse esitaja saab meilisõnumi koos taotlusvormi ja täiendavate juhistega (või tal
palutakse need failid alla laadida). ECHA teeb veebivormil 1 esitatud andmete suhtes
eelkontrolli. Kui andmetes esineb vasturääkivusi, saadetakse taotlejale veebivormil esitatud
meiliaadressil selle kohta teade. Kui kõik andmed taotlusvormil on korrektsed, saadetakse
taotlejale veebivormil esitatud meiliaadressil ühistaotlusega seotud turvakood. Pärast
kontrollimist, et taotlusvormil esitatud teave on õige, edastab taotluse esitaja taotlusvormi
ja turvakoodi kaastaotlejatele. Taotluse jätkamiseks vaadake peatükki 8.2: Ühistaotluses
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osalemise kinnitamine. kui taotlusvorm sisaldab ebaõiget teavet, peab taotluse esitaja
looma uue taotlusvormi.
Pange tähele, et taotlusvormi loomine ei kujuta endast autoriseerimistaotluse
esitamist.
16. Nagu on kirjeldatud järgmises peatükis (8.2), peavad kaastaotlejad kinnitama oma
osalemist ühistaotluses, laadides üles taotlusvormi koopia koos lisateabega. Seejärel tuleb
taotlusvorm lisada IUCLIDi jaotisesse 13 (vt ptk 7.11). Lõpuks tuleb autoriseerimistaotluse
IUCLIDi toimik esitada vastavalt peatükis 11 How to submit dossier (Toimiku esitamine)
kirjeldatud juhistele.

8.2.

Ühistaotluses osalemise kinnitamine

Kui olete ühistaotluse esitaja, jätke see etapp vahele ja jätkake peatükiga 8.3.
Pärast seda, kui taotleja on taotlusvormi loomise lõpetanud, peavad kaastaotlejad saama
taotluse esitajalt PDF-vormingus taotlusvormi ja ühistaotluse turvakoodi.
Kõik kaastaotlejad kontrollivad hoolikalt taotlusvormis sisalduvat teavet. Kontrollige kindlasti,
et vormil on korrektselt näidatud järgmine teave, mille olete esitanud taotluse esitajale:
i.

teie ettevõtte nimi ja UUID-kood (NB! taotlusvormil on näha üksnes esimene ja
viimane märk) on lisatud vormile ja need vastavad teie andmetele REACH-IT
kontol. Selle teabe leiate REACH-IT jaotisest Company information (Teave
ettevõtte kohta);

ii. teie kui juriidilise isiku roll(id) autoriseerimistaotluses on õige(d);
iii. teave kasutusala(de) ja aine(te) kohta, mille suhtes taotlus esitatakse, on õige ja
vastab teie kui juriidilise isiku kavatsustele.
Kui taotlusvorm sisaldab ebaõiget teavet, peate sellest teavitama taotluse esitajat, kes peab
looma uue taotlusvormi. Sellisel juhul ärge pöörake teile saadetud taotlusvormile ja koodile
tähelepanu ning oodake, kuni taotluse esitaja saadab teile (ja kõigile kaastaotlejatele)
parandatud taotlusvormi ja uue koodi. Pärast uue PDF-faili kontrollimist võite kinnitada oma
osalemist ühistaotluses.
Ärge kinnitage oma osalemist ühistaotluses enne, kui olete hoolikalt kontrollinud kogu
taotlusvormil sisalduvat teavet.
Kontrollige, et teie REACH-IT kontol jaotises Company information (Teave ettevõtte kohta)
esitatud andmed ettevõtte suuruse kohta, kontaktteave ja ettevõtte aadress on õiged. Pange
tähele, et ECHA kasutab seda teavet taotlejatega suhtlemises ja iga taotleja ettevõtte suuruse
andmeid kasutatakse taotluse eest makstava tasu kindlaksmääramisel.
Ühistaotluses osalemise kinnitamiseks minge autoriseerimise taotlemise veebilehele aadressil
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), klõpsake nuppu Submit your
application (Esita taotlus) ja seejärel klõpsake veebivormi 2 (Osalemise kinnitamine) lingil
(veebivorm 2:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_ConfirmParticipati
on.aspx) ja järgige allpool esitatud juhiseid (Joonis 10).
1. Sisestage taotluse esitajalt saadud kood jaotisesse Token and Application form (Kood ja
taotlusvorm).
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2. Laadige üles taotluse esitajalt saadud taotlusvorm (PDF-vormingus). Faili üleslaadimiseks
klõpsake nupul Browse (Sirvi) ja valige dialoogiboksis taotlusvormi fail.
3. Jaotises Applicant info (Teave taotleja kohta) sisestage oma ettevõtte UUID-kood ja
ettevõtte nimi samal kujul, nagu need on esitatud REACH-IT kontol. Veenduge, et see
teave vastab ka taotlusvormil olevatele andmetele (UUID-koodi puhul peate esitama
numbri täiskujul, ehkki PDF-failis on sellest näha ainult osa).

Joonis 10: Veebivorm 2: Ühistaotluses osalemise kinnitamine

4. Sisestage oma REACH-IT konto kasutajanimi. Kasutajanimi peab kuuluma olemasolevale
kasutajale, kellel on taotluse esitamise õigused; seepärast peab see olema kasutaja, kelle
roll on kas „Company Manager” (ettevõtte juht) või „Company Normal” (ettevõtte
tavakasutaja), mitte „Company Reader” (ettevõtte lugeja).
5. Kontrollige kindlasti, et teie REACH-IT kontol jaotises Company information (Teave
ettevõtte kohta) esitatud andmed ettevõtte suuruse kohta, kontaktteave ja ettevõtte
aadress on õiged. Ettevõtte suuruse järgi määrab ECHA teie taotluse eest makstava tasu
suuruse. Ettevõtte aadressil saadab komisjon taotlusprotsessi lõpus taotlejale lõppotsuse
autoriseerimistaotluse kohta.
6. Sisestage kehtiv meiliaadress. Sellele meiliaadressile saadetakse esialgne kinnitus teie
osalemise kohta ühistaotluses.
7. Enne vormi esitamist sisestage kasutaja identifitseerimise väljal (CAPTCHA) olev tekst nupu
Join Application (Taotlusega ühinemine) kohal olevale väljale.
8. Et kinnitada oma osalemist ühistaotluses, Klõpsake nuppu Join application (Taotlusega
ühinemine).
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9. Seejärel saadetakse teile meili teel esialgne kinnitus teie osalemise kohta ühistaotluses.
ECHA teeb veebivormil 2 esitatud andmete suhtes eelkontrolli. Vasturääkivuste korral
(näiteks kui esitatud REACH-IT kontot ei ole olemas) saadetakse teile mõne päeva jooksul
meili teel vea kohta teade veebivormil esitatud meiliaadressil.
NB! Kui osalemise kinnitamine õnnestus, ECHA selles etapis teadet ei saada. Pärast seda, kui
kõik kaastaotlejad on kinnitanud oma osalemist ühistaotluses, teatab ECHA taotluse esitajale,
et ühistaotlus on loodud.
Ühistaotluses osalemise kinnitus ei kujuta endast autoriseerimistaotluse esitamist. Taotlust
loetakse esitatuks alles pärast seda, kui kõik ühistaotluses osalevad kaastaotlejad on oma
osalemist kinnitanud, taotluse esitaja on IUCLIDi toimiku üles laadinud ja toimik on läbinud
eeskirjadele vastavuse kontrolli.
Järgmine kord võtab ECHA kaastaotlejatega ühendust pärast seda, kui IUCLIDi toimik on
läbinud eeskirjadele vastavuse kontrolli, et teavitada neid taotluse menetlemise põhietappidest
ja ajakavast (vt ptk 11.1). Seetõttu soovitatakse kaastaotlejatel selles etapis võtta ühendust
taotluse esitajaga, et saada teavet taotluse menetlemise seisu kohta.

8.3.

ECHA-lt ühistaotluse kohta kinnituse saamine

Pärast seda, kui ECHA on kindlaks teinud, et kõik kaastaotlejad on kinnitanud oma osalemist
ühistaotluses (vt ptk 8.2), kinnitab ECHA taotluse esitajale meili teel, et ühistaotlus on loodud.
Manustage taotlusvorm IUCLIDi jaotises 13 olevasse aineandmestikku, nagu on näidatud
peatükis 7.11.3, ja jätkake autoriseerimistaotlust IUCLIDi toimiku loomisega.

9. Toimiku loomise juhised
Kui olete märkinud kogu asjakohase teabe oma aineandmestikku, on järgmine samm koostada
toimik.
Enne toimiku koostamist on soovitatav kontrollida aineandmestiku terviklikkust valideerimise
abivahendi abil. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas valideerimise abivahendit kasutada,
vaadake IUCLIDi abisüsteemi.
Samuti võib praegu olla hea aeg kontrollida, kas andmestiku kvaliteeti saab enne toimiku
koostamist parandada, selleks vaadake veebilehte Kuidas oma toimikut parandada ECHA
veebisaidil aadressil http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-your-dossier
1. Toimiku koostamiseks avage olemasolevate aineandmestike loetelu, klõpsates IUCLIDi
avalehel jaotist Substance

(aine).

2. Kõik olemasolevad ained (kasutajaeelistustes hallatud otsingutulemuste piires) kuvatakse
ekraani vasakul pool olevale navigatsioonipaneelile. Kui aine ei ilmu loetellu, võite otsida
seda otsingupaneeli kaudu. Kui loetelu on liiga pikk, võite filtreerimiseks trükkida filtri
väljale aine nime (või osa sellest).
3. Valige aine, mille kohta soovite koostada toimiku.
4. Paremklõpsake päringutulemuste loetelus ainel. Valige hüpikmenüüst käsk Create dossier
(koosta toimik).
5. Käsu Create Dossier (koosta toimik) valimise järel kuvatakse toimiku koostamise viisard.
Järgige toimiku koostamise viisardis toodud samme.
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Toimiku koostamise viisardis kuvatakse vaikevalikuna vaid kaks etappi: Select submission type
(esitamisliigi valimine) (1) ja Complete the dossier header (toimiku päise täitmine) (5). Kui
soovite lisavõimaluste kasutamiseks vaikesätteid muuta, võite teha linnukese märkeruutu Use
advanced settings (kasutage täpsemaid sätteid).
1. Esitamisliigi valimine
Esitamisliigi valimise abil õige toimiku malli väljavalimine on eduka esitamise seisukohalt
oluline. Enne toimiku eksportimist peate veenduma, et valitud mall vastab teabe esitamise
eesmärgile.
Kui on tähistatud märkeruut Use advanced settings (kasutage täpsemaid sätteid), järgige
etappe 2–4; kui vaikesätted jäävad samaks (soovitatav lähenemine), minge otse etapi 5
juurde.
2. Konfidentsiaalsustaseme määramiseks valige andmekaitselipud. Kui olete lisanud
aineandmestikku konfidentsiaalsuslipu või reguleeriva programmi lipu, veenduge, et see
teave on lisatud toimikusse, valides siin etapis vajalikud lipud. Kui te pole kindel, on
soovitatav valida vaikevalik „all fields - including confidential test material“ (kõik väljad –
sealhulgas konfidentsiaalne katsematerjal). ECHA hindab teabe konfidentsiaalsust ja
esitatud põhjendusi. Lisateavet toimikuosa avaldamise kohta leiate ECHA veebisaidilt
aadressil http://echa.europa.eu/manuals.
3. Valige, kas toimikusse tuleks lisada märkused.
4. Kinnitage ja valige, millised dokumendid ning üksused toimikusse lisatakse. Selleks valige
loetelus Entities list (üksuste loetelu) aine üksus, millele eelneb
. Ainega seotud
dokumendid ja üksused loetletakse aknas References to (sisaldab); lisatavad dokumendid
on juba linnukesega tähistatud. Teatud dokumendid (nt jaotis 1.1) lisatakse toimikusse
alati ja neid ei saa sellel etapil välja jätta. Samamoodi ei ilmu loetellu olenevalt
esitamisliigist mõned dokumendid ja neid ei saa lisada, sest need on valitud esitamisliigi
seisukohalt ebaolulised. Kui te pole kindel, millist teavet lisada, võite valida Next (edasi) ja
tugineda selle esitamisliigi vaikesätetele.
5. Toimiku päise täitmine täiendava haldusteabe sisestamise teel
Toimiku esitamisel on toimiku päises olev teave kehtivatele eeskirjadele vastavuse
kontrollimisel otsustava tähtsusega. Puuduv või ebaõige teave võib kaasa tuua esitatud
toimiku tagasilükkamise ning sel juhul peate koostama ja esitama õiget teavet sisaldava uue
toimiku. Lisateavet vt lisast: Ülevaade esitatud toimikute kehtivatele eeskirjadele vastavuse
kontrollimisest ECHA poolt.
Järgmistes alapeatükkides kirjeldatakse seda, kuidas sisestada toimiku päisesse haldusteavet.

NB! Siin esitatud juhised ei hõlma täielikult toimiku eriliike, nt taotlused mitme aine kohta või
REACH-määruse artiklis 63 määratletud järgmisi taotlusi. Selliste taotluste puhul vaadake enne
toimiku loomist täiendavaid erijuhiseid käesoleva juhendi vastavas peatükis (mitme aine kohta
esitatavate taotluste puhul vt ptk 7.2, järgmiste taotluste, täienduste ja läbivaatamise
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aruannete puhul vt ptk 13.3).

9.1.

Toimiku nimi

Sisestage väljale Dossier name (given by the user) (Toimiku nimi (kasutaja antud)) sobiv nimi,
mis võimaldab teil toimikut otsides või seda IUCLIDist eksportides selle kiiresti leida. Mitme
toimiku loomisel tasub nimes viidata aine nimetusele ja toimiku versioonile.

9.2.

Lisateabe esitamine

Muud liiki teabe esitamise (nt täiendused, järgmised taotlused ja läbivaatamise aruanded)
kohta vt ptk 13.

10. Toimiku eksportimise juhised
Eksportimise alustamiseks otsige kõigepealt IUCLIDi rakenduse navigeerimispaneelil toimikut.
Kui otsingutulemustes kuvatakse toimik, tehke selle kirjel paremklõps ja valige seejärel
menüüst käsk „Export” (ekspordi).
Lisateavet eksportimisviisardi kohta leiate IUCLIDi rakendusse sisseehitatud abimenüüst.

11. Toimiku esitamine
ECHA-le toimiku esitamiseks peate registreeruma REACH-ITis teabe esitaja juriidilise isiku
andmetega ja järgima seal konkreetse esitamisliigi jaoks toodud juhiseid.
REACH-ITi pääsete ECHA veebisaidilt http://www.echa.europa.eu/ või minge otse REACH-ITi
veebilehele https://reach-it.echa.europa.eu/.

Ühistaotluse aineandmestikku sisaldava toimiku esitab ECHA-le üks juriidiline isik, keda
käesolevas juhendis nimetatakse „taotluse esitajaks”.
ECHA on kehtestanud autoriseerimistaotluste esitamiseks eelistatud ajavahemikud (vt
esitamise kuupäevi aadressil http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/applications-for-authorisation/afa). See on seotud peamiselt vajadusega
sünkroonida taotluste esitamist ECHA riskihindamise ja sotsiaalmajandusliku analüüsi
komiteede korraliste kohtumistega ning komiteede arvamuste esitamise protsessi sujuvuse ja
tõhususe tagamiseks. Taotluse esitamine nendel ajavahemikel tagab, et ECHA ja komiteed
saavad teie avaldust menetleda võimalikult kiiresti. Laadige taotlus üles kohe tähtaja alguses,
sest nii on tõenäolisem, et jõuate toimiku esitamisperioodi jooksul uuesti esitada ka kehtivatele
eeskirjadele vastavuse kontrolli mitteläbimise korral, mis võib arve väljastamist kuni kolm
kuud edasi lükata.
Kontrollige kindlasti, et teie REACH-IT kontol jaotises Company information (Teave ettevõtte
kohta) esitatud andmed ettevõtte suuruse kohta, kontaktteave ja ettevõtte aadress on õiged.
Ettevõtte suuruse järgi määrab ECHA teie taotluse eest makstava tasu suuruse. Ettevõtte
aadressil saadab komisjon taotlusprotsessi lõpus taotlejale lõppotsuse autoriseerimistaotluse
kohta.
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Pärast toimiku üleslaadimist peab taotleja oma taotluse menetlemise käigu jälgimiseks
korrapäraselt kontrollima REACH-IT sõnumiboksi. Kui toimikut ei saa menetlusse võtta,
teavitab ECHA taotlejat REACH-IT sisesõnumiga selle põhjusest ja taotlejal palutakse esitada
uus taotlus.
Lähemat teavet REACH-IT sõnumiboksi kasutamise kohta saate REACH-IT spikrisüsteemist.

11.1.

Taotluse viitenumbri saamine

Pärast taotluse (IUCLIDi toimiku) üleslaadimist väljastab REACH-IT automaatselt taotluse
esialgse viitenumbri. Pärast seda menetleb REACH-IT taotlust mitmes etapis.
Kui taotlus ei läbi mõnd eelkontrolli (viirusekontroll, failivormingu kontroll, XML-vormingu
kontroll, eeskirjadele vastavuse kontroll), palutakse taotlejal aineandmestikku muuta,
koostada uus toimik ja see REACH-ITi üles laadida. REACH-IT väljastab taotluse jaoks uue
esialgse viitenumbri.
Pärast eeskirjadele vastavuse kontrolli läbimist teavitatakse taotlejat REACH-IT sisesõnumi
kaudu tema taotluse olekust ja taotluse esialgset numbrit käsitatakse taotluse numbrina.
Pärast seda, kui taotlus on läbinud eeskirjadele vastavuse kontrolli, ja enne arve saatmist teeb
ECHA järgmist:
a. teavitab taotlejat taotluse menetlemise põhietappidest ja ajakavast;
b. vaatab läbi kasutusalade lühikirjelduse, mis avaldatakse ECHA veebisaidil avalikuks
konsultatsiooniks osana üldisest teabest kasutusalade kohta [artikli 64 lõige 2] (vt ptk
7.6.4.2).
c. ECHA koostab lühikirjelduse esialgse variandi ja palub taotlejal teatava tähtaja jooksul
esitada märkused. Taotleja märkusi arvesse võttes koostab ECHA lühikirjelduse lõpliku
versiooni ja esitab selle taotlejale.
Teated kasutusala üldteabe lühikirjelduse kohta ja arve saadetakse taotlejale REACH-IT
annotatsioonide kaudu. Ühistaotluse korral saadetakse teated kasutusala üldteabe
lühikirjelduse kohta ja üksainus arve taotluse esitajale. Kaastaotlejatele esitatakse teave arve
kohta ja lühikirjeldust käsitleva teate koopia.
Pärast arve tasumist saadetakse taotlejale REACH-IT kaudu sõnum, milles teatatakse taotluse
kättesaamise kuupäev ja autoriseerimistaotluse viitenumber. Ühistaotluse korral saadetakse
sõnum REACH-IT annotatsioonina taotluse esitajale ja selle koopia kaastaotlejatele.

12. Järgmised etapid: arvamuse esitamine ja otsuse
tegemine
Kui vastuvõtmise kuupäev on määratud, antakse taotlusfail üle ECHA riskihindamise ja
sotsiaalmajandusliku analüüsi komiteedele, kes asuvad kohe täitma oma ülesandeid, mis on
seotud arvamuse esitamise protsessiga. Samal ajal algatab ECHA oma veebisaidil avaliku
konsultatsiooni, et koguda kolmandalt isikutelt teavet võimalike alternatiivide kohta.
ECHA komiteed võivad nõuda, et taotleja esitaks (kindla tähtaja jooksul) lisaandmeid, et viia
taotlus nõuetega vastavusse; sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee võib lisaks nõuda, et
taotleja esitaks täiendavat teavet võimalike alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate kohta.
Sellised teabenõuded esitatakse taotlejale REACH-IT kaudu. Ühistaotluse korral saadavad
ECHA komiteed teabenõuded ja muud dokumendid (nt esialgsed ja lõplikud arvamused)
taotluse esitajale; kaastaotlejatele saadetakse REACH-IT kaudu koopiad.
Sõnumis, millega ECHA nõuab lisateavet, tuleb alati täpsustada, kas taotleja (ühistaotluse
korral taotluse esitaja) peab täiendama IUCLIDi toimikut (vt ptk 13.1 „Nõutud täiendamine”) ja
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esitama selle peatükis Error! Reference source not found. kirjeldatud juhiste kohaselt või
kas taotleja peab nõutud teabe esitama sellekohasel veebivormil (IUCLIDi toimiku täiendamist
nähakse ette peamiselt selliste nõuetega, mille eesmärk on tagada taotluse vastavus
nõuetele).
Pärast esialgse arvamuse valmimist saadetakse see REACH-IT kaudu taotleja(te)le. Taotleja
(ühistaotluse korral taotluse esitaja) teavitab ECHAt ühe kuu jooksul alates esialgse arvamuse
kättesaamisest oma kavatsusest esitada esialgse arvamuse kohta märkusi. Märkused tuleb
ECHA-le saata sellekohasel veebivormil (mille link esitatakse ECHA teatises) kahe kuu jooksul
alates esialgse arvamuse kättesaamisest. Ühistaotluse korral saadab märkused esialgse
arvamuse kohta taotluse esitaja.
ECHA komiteede lõplikud arvamused saadetakse komisjonile, liikmesriikidele ja taotleja(te)le.
Komisjoni lõplik otsus saadetakse taotleja(te)le tähtsaadetisena. Komisjon kasutab aadresse,
mis on esitatud REACH-IT kontol taotlejate üldise kontaktteabe all. Kiri adresseeritakse
REACH-IT konto(de)l näidatud kontaktisiku(te)le (eesnimi ja perekonnanimi). Otsusesse tuleb
lisada kõigi autoriseeringu saanud ainete ja kasutusalade autoriseerimisnumbrid.

13. Lisateabe esitamine
Selles osas antakse juhiseid järgmiste dokumentide esitamise kohta:
1. artikli 64 lõike 3 kohaselt nõutav täiendamine;
2. artiklis 63 määratletud järgmised taotlused;
3. artikli 61 kohased läbivaatamise aruanded.
Kui peate mõnel eespool loetletud eesmärgil oma autoriseerimistaotluse toimikus teavet
täiendama (või selle läbi vaatama), ei pea te kõiki aineandmeid uuesti sisestama. Piisab
aineandmestiku teabe täiendamisest.
Aineandmestiku redigeerimiseks valige see navigeerimispaneelilt ja sisestage asjaomased
andmed või täiendage andmeid. Kui andmestik on valmis, saate koostada toimiku (vt jaotis 9.
Toimiku loomise juhised).
Toimiku loomisel märkige toimikuviisardi 6. etapis (toimiku päis) lisateabe liik.
Toimiku eksportimist ja esitamist kirjeldatakse käesoleva juhendi peatükkides Error!
Reference source not found. ja Error! Reference source not found..

13.1.

Nõutud täiendamine (et taotlus vastaks nõuetele)

Kui komiteede nõudel tuleb taotlust vastavalt artikli 64 lõikele 3 täiendada ja eriti juhul, kui
täiendamine on vajalik selleks, et taotlus vastaks nõuetele, võidakse teil paluda esitada ECHAle IUCLIDi esialgse toimiku täiendatud versioon ja lisada IUCLIDi jaotisse 13 dokument, kus on
täpselt näidatud, kus te täiendusi tegite (nt IUCLIDi jaotistes ja/või alajaotistes, manustes
ja/või nendega seotud osades jne).
Toimiku täiendamisel tuleb märkida ruudud The submission is an update (Käesoleva
dokumendiga esitatakse täiendavat teavet) ja seejärel Further to a request/decision from
regulatory body (Reguleeriva asutuse nõude/otsuse kohaselt). Vastavatele külgnevatele
väljadele tuleb lisada taotluse viimane viitenumber ja teabenõude kirjas olev
annotatsiooninumber.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | tel +358 9 686180 | faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Kuidas koostada ja esitada
autoriseerimistaotlust

13.2.

Avaldamisaeg: oktoober 2015

Omaalgatuslik täiendamine

Selline täiendamine ei ole lubatud ja ECHA seda ei menetle.
Kontrollige, et märkeruut Spontaneous update (Omaalgatuslik täiendamine) ei oleks valitud.

13.3.

Järgmine taotlus

Artikli 63 lõike 1 ja 2 kohaste järgmiste taotluste korral esitage ECHA-le esialgne IUCLIDi
toimik vastavalt juhendi peatükkides Error! Reference source not found.–Error!
Reference source not found. antud juhistele.
IUCLIDi jaotisi 1.1, 1.2 ja 1.3 ei saa asendada viitega eelmise taotluse osadele. Need tuleb
täita juhendi peatükkides Error! Reference source not found., Error! Reference source
not found. ja 7.4.3 antud juhiste kohaselt.
IUCLIDi jaotises 3.10 tuleb loetleda kõik tegevusalad, mille kohta järgmine taotlus esitatakse.
a. Järgmise taotluse selguse ja otstarbekohasuse huvides soovitatakse tungivalt, et taotleja
esitab järgmise avalduse üksnes juhul, kui ta viitab samale kasutusala(de) ja aine(te)
kombinatsioonile, mis on varasemas taotluses juba esitatud.
b. Muudele taotlustele viitavate kasutusalade puhul peab kirjeldus (nt nimi ja deskriptorid)
ja võimaluse korral ka numeratsioon jääma samaks. Samuti soovitatakse tungivalt, et te
i) lisate IUCLIDi jaotisesse 3.10 peatükis 7.6.7 kirjeldatud juhiste kohaselt (täiendatud)
hindamisaruande, millele te viitate, ja ii) põhjendate selgelt, miks te viitate varasemale
taotlusele ja miks selline viitamine on teie taotluses asjakohane. Need põhjendused
saate esitada IUCLIDi jaotise 3.10 peamise korratava ploki väljal „Remarks” (Märkused).
Kui viitate kemikaaliohutuse aruandele, mis ei ole teie taotluse osa, lugege juhiseid
peatükist 7.11.1.
c. ECHA võtab arvamuse esitamisel arvesse manustatud (täiendatud) hindamisaruandeid
kasutusalade kohta, millega seoses viidatakse muudele taotlustele; sellised aruanded on
viidatud taotlustes olevate hindamisaruannete suhtes ülimuslikud.
d. Hindamisaruannete puhul, millele on ainult viidatud (aga mida ei ole manustatud),
kasutab ECHA versioone, mis vastavad viidatud taotluse viimasele viitenumbrile taotleja
esitatud andmete kohaselt. Varasema taotleja esitatud varasema taotluse (viidatud
taotluse) mis tahes võimalikke täiendusi ei võeta arvamuse esitamisel arvesse11.
e. Kasutusalad, mille puhul ei viidata muudele taotlustele, tuleb dokumenteerida IUCLIDi
jaotises 3.10 vastavalt juhendi osas 7.6.7 antud juhistele. Need tuleb siduda
kättesaadava CSRiga kokkupuutestsenaariumide viite kaudu IUCLIDi jaotises 3.5. (vt
ptk 7.6.4.2);
IUCLIDi jaotises 3.10 tuleb plokis Reference to other applications or previous authorisations
(Viited muudele taotlustele või varasematele autoriseeringutele) lisada varasema(te)
taotleja(te) kirjalikud ja kehtivad load.
NB! Näidake selgelt, millistele muude taotluste osadele te viitate. See teave peab olema
manustatud dokumendina IUCLIDi jaotises 13.
Lisaks peab IUCLIDi jaotis 13 sisaldama veebivormi 1 loodud taotlusvormi (vt käesoleva
juhendi ptk 7.11.3 ja ptk 8).
Toimikut luues kontrollige, et toimiku päises on valitud The submission is a subsequent
application (Käesolev dokument on järgmine taotlus). Artikli 63 lõike 1 alusel taotlust esitades

11

Kõigile täiendustele määratakse uus number, mis seetõttu erineb taotluse viimasest viitenumbrist.
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kirjutage väljale Last submission number (Taotluse viimane viitenumber) viidatud taotluse
viimane viitenumber.

13.4.

Läbivaatamise aruanne

Läbivaatamise aruande puhul esitage ECHA-le uuesti oma läbivaadatud/täiendatud IUCLIDi
toimik.
i.

IUCLIDi jaotises 13 saab manustada dokumendi, kus on täpselt näidatud, milliseid
osi on täiendatud.

ii. IUCLIDi jaotises 1.3 tuleb sisestada varasema autoriseeringu number. Vt ptk
7.4.3;
iii. Toimiku loomisel tuleb toimiku päises valida märkeruut The submission is a review
report (Käesolev dokument on läbivaatamise aruanne). Väljale Last submission
number (Taotluse viimane viitenumber) ei tule numbrit sisestada.
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Ülevaade esitatud toimikute kehtivatele
eeskirjadele vastavuse kontrollimisest ECHA poolt

Kehtivad eeskirjad on toimikule esitatavad vormi- ja haldusnõuded, mis peavad olema
täidetud, enne kui ECHA saab olla kindel, et toimikut saab nõuetekohaselt menetleda ja et
vajalikke regulatiivmenetlusi saab läbi viia. Kehtivad eeskirjad ei hinda esitatud andmete
täielikkust või vastavust taotlusele. Kui toimiku esitamine nurjub kehtivate eeskirjade tasandil,
siis eemaldatakse toimik süsteemist automaatselt ja regulatiivmenetluse alustamiseks tuleb
toimik uuesti esitada.
Käesolevas dokumendis selgitatakse aineandmestiku loomise põhinõudeid ja IUCLIDi toimiku
päise täitmist. Lisaks soovitatakse aineandmestikku ja ka lõpptoimikut enne selle IUCLIDist
eksportimist kontrollida IUCLIDi valideerimistoe pistikprogrammiga. Paremklõpsake IUCLIDi
navigeerimispaanil aineandmestikul või toimikul ning valige Validate (valideeri). See liides
kontrollib vastavust ainult mõnedele kehtivatest eeskirjadest. Näiteks sõltuvad mõned kehtivad
eeskirjad esitamise kontekstist (nt viitenumbri kehtivus, dubleeriv esitamine jne) ja seetõttu ei
saa liides simuleerida kõiki kehtivaid eeskirju, mida amet kontrollib.

Kehtivad eeskirjad, mida rakendatakse autoriseerimistaotlusele
Asukoht
(IUCLID/REACH-IT)

Reeglite kirjeldus

Asjakohasus

IUCLID
Aineandmestik

Autoriseerimistaotluse toimik tuleb luua aineandmestikust.
Seda ei saa luua segu- või tooteandmestiku põhjal.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
Aineandmestik

Kui soovite lisada toimikusse kategooria, siis on teil vaja luua
toimik aineandmikust, mis on sellele kategooriale määratud.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID – kõik jaotised

Autoriseerimistaotlus tuleb esitada ühes Euroopa Liidu
ametlikus keeles.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine

Valige IUCLIDi jaotisest 1.1 toll tarneahelas.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine

Tarneahelas ei tohi rolli „Only representative“ (ainuesindaja)
märkida koos rollidega „Manufacturer“ (tootja) või „Importer“
(importija). Iga esindatud ELi-välise tootja jaoks on nõutavad
eraldi juriidilised isikud.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine

Jaotises 1.1 peab olema esitatud võrdlusaine.

Kõik toimikuliigid

IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine
jaotis 1.2 – Koostis

Iga võrdlusaine jaotises 1.1 ja 1.2 peab sisaldama aine
identifikaatorit. Aktsepteeritav aine identifikaator on:
– EÜ-number / loetelunumber
– CAS-number
– IUPAC-nimetus

Autoriseerimistaotlus

Iga IUCLIDi jaotises 1.1 ja 1.2 määratletud EÜ number /
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loetelunumber peab sisalduma REACH-ITi EÜ loetelus.
Kui te kasutate võrdlusainet tundmatutest
koostisainetest/lisanditest teatamiseks, siis tuleb need
tuvastada, sisestades IUPAC-nimetuse väljale „Unknown
constituent/impurity“ (tundmatu koostisaine/lisand).
IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine

IUCLIDi jaotises 1.1 tuleb valida „Type of substance“ (aine
tüüp). Kui valite „other“ (muu), siis peate täitma kõrvaloleva
välja.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.2 – Koostis

Jaotises 1.2 peab olema määratletud vähemalt üks koostis.
Samuti peavad olema täidetud järgmised nõuded:
Kõik loodud koostised peavad sisaldama vähemalt üht
koostisosa.
Kõik koostisosad peavad olema seotud võrdlusainega.

Kõik toimikuliigid

IUCLID
jaotis 1.2 – Koostis

Kõigi jaotises 1.2 loodud koostiste kohta peab olema esitatud
koostise liik. Vähemalt üks jaotises 1.2 toodud koostistest
peab vastama selle aine koostisele, mida taotletud
kasutusalade jaoks tarnitakse. See koostis tuleb tähistada kui
„Legal entity composition of the substance“ (juriidilise isiku
toodetava/imporditava aine koostis).

Autoriseerimistaotlus

Kui loetelust valitakse koostise liigiks „other“ (muu), tuleb
asjakohane teave esitada kõrvaloleval vabateksti väljal.
IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine
jaotis 1.2 – Koostis

Kui aine on määratletud ühest koostisosast koosneva ainena,
siis peab jaotises 1.2 toodud esimene „juriidilise isiku
toodetava/imporditava aine koostis“ olema identne jaotises
1.1 esitatud võrdlusainega.

Kõik toimikuliigid

IUCLID
jaotis 1.1 – Identifitseerimine
jaotis 1.2 – Koostis

Kui aine on määratletud mitut koostisosa sisaldava ainena, ei
saa jaotises 1.1 määratletud võrdlusaine olla identne ühegi
koostisosaga, mis on määratletud jaotises 1.2 esimeses
„juriidilise isiku toodetava/imporditava aine koostises“.

Kõik toimikuliigid

IUCLID
jaotis 1.2 – Koostis

Mitut koostisosa sisaldava aine või UVCB-aine kõik koostisosad
peavad olema seotud eri võrdlusainega.

Kõik toimikuliigid

IUCLID
jaotis 1.2 – Koostis

Esitage IUCLIDi jaotises 1.2 toodud „legal entity composition of
the substance“ (juriidilise isiku aine koostis) iga koostisosa
kohta kogu „Concentration range“ (kontsentratsioonivahemik)
(ülemine ja alumine väärtus koos ühikuga). Kui teavitate
koostisainest, mille kontsentratsioon on täpselt 0% või 100%,
esitage see väärtus koos ühikuga väljal „Typical concentration“
(tavaline kontsentratsioon) ja jätke väljad „Concentration
range” (kontsentratsioonivahemik) tühjaks.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.3 – Identifikaatorid

Kui soovite autoriseerimiseks esitada taotluse ülevaate
aruande, siis tuleb teil tagada, et te esitate toimiku jaotises 1.3
korrektse autoriseerimisnumbri. Autoriseerimisnumber peab
vastama samale ainele ja samadele kasutusaladele või osadele
kasutusaladest (või kasutusaladele, mis on piiratuma ulatusega
kui need, mis algses taotluses toodud).

Autoriseerimistaotlus
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IUCLID
jaotis 1.3 – Identifikaatorid

Näidake oma IUCLIDi toimiku jaotises 1.3 REACH-määruse XIV
lisa kirje number. See peab olema kooskõlas aine
identiteediga, mida on kirjeldatud jaotistes 1.1 ja 1.2. Kui te
taotlete ühiselt, siis veenduge ka, et kirje numbrid teie
taotlusvormis ja IUCLIDi jaotises 1.3 langeks omavahel kokku.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.3 – Identifikaatorid
toimiku päis

Kui te esitate „Subsequent application“ (järgnev taotlus) tüüpi
autoriseerimistaotluse, siis peaks teie toimik viitama eelmisele
autoriseerimistaotlusele, viidates kehtivale taotluse numbrile
toimiku päise väljal „Last submission number“ (viimane
taotluse number) või kehtivale autoriseerimisnumbrile jaotises
1.3 kategooria „Regulatory programme identifiers“
(reguleerimisprogrammide tunnused) all.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 1.3 – Identifikaatorid

Kui soovite esitada REACH-registreerimisnumbri, mis on
seotud teie taotlusega IUCLIDi jaotises 1.3, siis peab see
number olema kehtiv registreerimisnumber.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 3.5 – Kasutusala- ja
kokkupuuteteave

IUCLIDi jaotises 3.5 peab olema kasutus (kirje), mis vastab
IUCLIDi jaotise 3.10 igale taotlusega seotud kasutusele („Use
concerned by request“). Igaüks neist IUCLIDi jaotise 3.5
kasutustest peab näitama väljal „Remarks“ (märkused) selget
viidet kokkupuutestsenaariumile (number, pealkiri või
leheküljed CSR-s).

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 3.10 – Kasutusalade
autoriseerimistaotlus

IUCLIDi jaotises 3.10 peab olema toodud vähemalt üks kirje.
Iga kirje peab sisaldama väljal „Use concerned by request“
(taotlusega seotud kasutus) kasutuse kirjeldust ja see peab
olema seotud kasutusega (kirjega) IUCLIDi jaotises 3.5.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 3.10 – Kasutusalade
autoriseerimistaotlus

Lisage dokument/dokumendid IUCLIDi jaotisse 3.10 pealkirja
„Analysis of the alternatives“ (alternatiivide analüüsid) alla,
mis katab iga taotletud kasutusala. Vajaduse korral esitage
kõik täiendavad kommentaarid väljal „Remarks“ (märkused).

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
toimiku mall

IUCLIDis kasutatud toimikumall peab vastama REACH-ITis
kavandatava taotluse liigile.

Kõik toimikuliigid

IUCLID
jaotis 3.10 – Kasutusalade
autoriseerimistaotlus

Kui esitate „Subsequent application“ (järgnev taotlus) tüüpi
autoriseerimistaotluse, siis eeldatavasti sisaldab teie toimik
jaotises 3.10 sektsiooni „Reference to other applications or
previous authorisations“ (viide teistele taotlustele või
eelmistele autoriseeringutele) all kinnitust (luba viidata).

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 13 – Hindamisaruanded

Kui teie toimik on mõeldud ühiseks autoriseerimistaotluseks,
siis palun lisage oma IUCLIDi toimiku jaotisesse 13 ühise
taotluse vorm.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 13 – Hindamisaruanded

IUCLID jaotise 13 taotluse vorm peab olema identne täieliku
ühistaotluse taotluse vormiga.

Autoriseerimistaotlus
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IUCLID
jaotis 13 – Hindamisaruanded

IUCLIDi jaotisesse 13 lisatud taotluse vorm peab olema
mõeldud täieliku ühistaotluse jaoks. ECHA teavitab taotluse
esitajat, kui kõik kaastaotlejad on kinnitanud oma osalemist ja
ühistaotlus on valmis. Kui ühistaotlust ei õnnestu valmis saada,
siis palun jätkake, et luua uus ühistaotluse vorm.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
jaotis 13 – Hindamisaruanded

Kasutusalade nimetused, mida on ühises taotlusvormis
taotletud, peavad langema kokku IUCLIDi jaotise 3.10
sektsioonis „Use concerned by the request“ (taotlusega seotud
kasutus) toodud nimetustega.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
toimiku päis

Kui teil on palutud esitada toimiku uuendus, siis uuenduse
põhjuseks peab olema „Further to a request/decision from
regulatory body“ (edasi reguleeriva asutuse päringu/otsuse
juurde). Oma toimiku loomisel märkige toimiku päises vastav
märkeruut ja esitage asjakohane informatsioon kõrvalolevatel
väljadel.

Autoriseerimistaotlus

IUCLID
toimiku päis

Kui teil palutakse saata uuendus, siis peavad toimiku päises
olema korrektsed viimase taotluse number ja
kommunikatsiooni number.

Kõik toimikuliigid

REACH-IT

Oodatakse, et te esitate toimiku oma ühistaotluse kohta,
kasutades sama REACH-ITi kasutajakontot, millele viitasite
oma ühise taotluse vormi loomisel.

Autoriseerimistaotlus

REACH-IT

Paralleelsed taotlused sama annotatsiooninumbriga ei ole
lubatud. Te ei saa esitada toimikut, mis viitab samale
annotatsiooninumbrile, kui teine toimik on alles menetluses.

Autoriseerimistaotlus

REACH-IT

Paralleelsed taotlused sama taotleja, aine ja kasutusalaga ei
ole lubatud. Te ei saa esitada toimikut, kui teine toimik sama
taotleja, aine ja kasutuse jaoks on menetluses.

Autoriseerimistaotlus

REACH-IT

Juriidilise isiku kontolt ei saa taotlust esitada, kui taotluse
esitamise ajal on käimas juriidilise isiku muutmise (ühinemise)
protsess.

Autoriseerimistaotlus

REACH-IT

Sama IUCLIDi toimikut ei saa esitada rohkem kui üks kord.

Autoriseerimistaotlus

Enne oma IUCLIDi toimiku lõpetamist veenduge, et te olete esitanud järgneva informatsiooni.

Kasutusalade identifitseerimine:

Tabel 2

√/X

Kontroll-loetelu: minimaalne informatsioon, mis on vajalik taotletud
kasutusalade („uses applied for“) identifitseerimiseks
Minimaalne informatsioon
Kooskõlaline kasutusalade numeratsioon (kasutatakse ühistaotluse jaoks
kooskõlaliselt kõigis IUCLIDi toimiku osades, hindamisaruannetes ja
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Minimaalne informatsioon
taotlusvormides).
Iga kasutusala jaoks selge ja kooskõlaline nimetus.
Iga kasutusala jaoks selge ja kooskõlaline kirjeldus (põhineb kirjeldussüsteemi
kasutamisel).
Teave aine tehnilise otstarbe kohta.
Iga kasutusala kohta viide asjakohas(t)ele kokkupuutestsenaariumi(de)le.
Taotluse vorm (ühistaotluse korral – vaata peatükk 8)
Iga „use applied for“ (taotletud kasutusala) jaoks mittekonfidentsiaalne
üldsõnaline kirjeldus (lühikirjeldus), mille saab avalikeks konsultatsioonideks
avaldada ECHA kodulehel.

Hindamisaruanded:

Tabel 3
√/X

Kontroll-loetelu: minimaalsed vajalikud hindamisaruanded
Minimaalne informatsioon
Kemikaaliohutuse aruanne, kui see ei ole veel toodud osana REACHregistreeringust.
REACH-registreerimisnumber esitati kemikaaliohutuse aruande korral juba osana
registreeringust.
Iga kasutusala jaoks, mille kohta te taotlete autoriseeringut:
 alternatiivide analüüs;
 asendusplaan (vajaduse korral);
 sotsiaal-majanduslik analüüs (kui see on asjakohane; soovitatav lisada ka
piisava ohjamise põhimõtte rakendamise korral).
 tüüpilise RMM ja OC sisutihe kokkuvõtlik tabel

Soovitavalt on hindamisaruanded .PDF dokumentidena.

Juriidilised isikud ja kaardistamine:

Tabel 4
√/X

Kontroll-loetelu: Juriidilised isikud ja kaardistamine
Minimaalne informatsioon
REACH-ITi kõigi taotlejate juriidilise isiku nimi (ühistaotluste jaoks, mis on loodud
Web-form 1 abil – vaata peatükki 8).
REACH-ITi kõigi taotlejate juriidilise isiku UUID (ühistaotluste jaoks, mis on
loodud Web-form 1 abil – vaata peatükki 8).
Iga taotleja roll tarneahelas (ühistaotluste jaoks, mis on loodud Web-form 1 abil
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Kuidas koostada ja esitada
autoriseerimistaotlust

√/X

Versioon 1.0

Minimaalne informatsioon
– vaata peatükki 8).
Kasutusalade kaardistamine taotleja ja aine kohta (ühistaotluste jaoks, mis on
loodud Web-form 1 abil – vaata peatükki 8).
Ainuesindaja korral esindatava ettevõtte nimi ja aadress.

Kontaktandmed:

Tabel 5
√/X

Kontroll-loetelu: kontaktandmed
Minimaalne informatsioon
Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi (tuleb esitada REACH-ITis).
Kontaktisiku telefoninumber (tuleb esitada REACH-ITis).
Kontaktisiku E-posti aadress (tuleb esitada REACH-ITis ja veebivormidel).
Kontaktisiku täielik aadress (tuleb esitada REACH-ITis).
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