
 

Ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH(1) määrusele ja väljakutsed 

ettevõtetele 

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Balti Keskkonnafoorumi ja Terviseametiga korraldab infopäeva toitu 

valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates 

REACH määrusest, väga ohtlikest ainetest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ja info edastamiseni 

tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö andmebaaside ja ohutuskaartidega.  

 
Toimumise aeg: 14. veebruar 2019, kell 10:30-16:00 
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn 
https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321  
 
Moderaator: Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit juhataja 

10:30–11:00     Osalejate registreerimine, tervituskohv 

11:00-11:10 Avamine, sissejuhatus infopäeva. 
Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja  

11:10–11:30  REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, 
kandidaatained, autoriseerimisloetelu 
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 

11:30–11:50 Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave; nõuded 
biotsiidide toimeainetele 
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 

11:50-12:30 Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid 
Aigi Lahe, Terviseamet 

12:30-13:30 Lõuna 

13:30-13:45 Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta 
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum  

13:45-14:00 Ohtlikud kemikaalid toiduga kokkupuutuvas plastis  
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 

14:00-14:30 Nõuded kemikaali ohutuskaardile - ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded 
tarnijale 
Anna Amelkina, Terviseamet 

14:30–14:35 Rühmatöö tutvustus (töö andmebaaside ja ohutuskaartidega) 
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 
NB! Osalejatel palutakse praktilise töö jaoks võimalusel kaasa võtta sülearvuti ja oma 
ettevõttest mõned ohutuskaardid! 

14:35-15:30 Rühmatöö 

15:30-15:50 Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu 

15:50-16:00 Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp 

 

https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321


Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse 

tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit. 

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese 

tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese 

tähtsusega abi määr ei ole ületatud. 

 

Registreerumine veebilehe toiduteave.ee kaudu. 

Kohtade arv on piiratud. Palume registreerumise korral kindlasti osaleda või vabastada koht teistele soovijatele. 

 

Ühistranspordi ja parkimise info: Teeninduskooli juurde sõidavad buss nr 39 ning trammid 2 ja 4, peatus Majaka. 

Autoga tulijail on võimalik tasuta parkida kooli parklas või Majaka tänaval. NB! Jälgige parkimist korraldavaid 

märke. 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit projektijuht, tel 52 76 399, 

henelilamp@gmail.com ) 

  

mailto:info@toiduteave.ee
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(1)Mis on REACH-määrus? 

REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike 

kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada kemikaalitööstuse konkurentsivõimet. Samuti edendab 

see ainete ohtlikkuse hindamise alternatiivseid meetodeid, et vähendada loomkatsete arvu. 

Põhimõtteliselt kohaldatakse REACH-määrust kõikide keemiliste ainete suhtes, mitte ainult nende suhtes, mida 

kasutatakse tööstuslikes protsessides, vaid ka ainete suhtes meie igapäevaelus kasutatavates toodetes nagu 

puhastusvahendid, värvid või riideesemed, mööbel ja elektriseadmed. Seetõttu avaldab määrus mõju enamikule 

Euroopa Liidu ettevõtetele. 

REACH-määrus paneb ettevõtetele tõestamiskohustuse. Määruse täitmiseks peavad ettevõtted tuvastama ja 

haldama Euroopa Liidus toodetavate ja turustatavate ainetega kaasnevaid riske. Nad peavad näitama Euroopa 

Kemikaaliametile (ECHA), kuidas ainet ohutult kasutada, ning tutvustama kasutajatele riskijuhtimismeetmeid. 

Kui riske ei ole võimalik maandada, võivad ametiasutused eri viisidel piirata ainete kasutamist. Pikemas 

perspektiivis peaks kõige ohtlikumad ained asendama vähem ohtlikega. 

REACH on lühend sõnadest Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide 

registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine). Määrus jõustus 1. juunil 2007. aastal. 

 

REACH-määruse mõju ettevõtetele? 

REACH-määrus mõjutab suurt hulka eri sektorite ettevõtteid, sealhulgas ka selliseid ettevõtteid, kes ei pea oma 

tegevust kemikaalidega seonduvaks. 

Üldiselt on REACH-määruse alusel määratletud järgmised rollid. 

Tootja: kui ettevõte/isik toodab kemikaale kas enda või teiste tarbeks (sh ekspordiks), on tal tõenäoliselt REACH-

määruse alusel olulisi kohustusi. 

Importija: ettevõttel/isikul, kes ostab midagi väljastpoolt ELi/EMPd, on tõenäoliselt REACH-määruse alusel mõned 

kohustused. See kehtib konkreetsete kemikaalide, edasimüügiks mõeldud segude või lõpptoodangu (nagu 

riideesemed, mööbel või plastkaubad) kohta. 

Allkasutajad: enamik ettevõtteid kasutab kemikaale, seda mõnikord isegi teadvustamata, seepärast tuleb 

ettevõttel, kes käitleb oma tööstuslikus või erialases tegevuses mis tahes kemikaale, kontrollida, kas tal on REACH-

määruse alusel kohustusi. 

 

Täpsem info: https://echa.europa.eu/et/regulations/reach/understanding-reach 

https://echa.europa.eu/et/regulations/reach/understanding-reach

