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Põhilised õigusaktid kemikaalide kohta

• REACH-määrus – (EÜ) nr 1907/2006
• CLP-määrus – (EÜ) nr 1272/2008
• Kemikaaliseadus

• REACH-määrus käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (inglise keeles Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

• CLP-määrus käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist
(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

REACH- ja CLP-määrusest tulenevad kohustused on omavahel tihedalt seotud



Määrustest tulenevad kohustused

Kas on vaja teada neid määrusi ?
→ jah, kui käitlete (sh kasutate) kemikaale

KEMIKAAL=AINE ja/või SEGU
AINE— keemiline element või selle ühendid 
SEGU–kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus

Kemikaali käitlemine on kemikaaliseaduse tähenduses kemikaali valmistamine, 
tootmine, töötlemine, pakendamine, hoidmine, vedamine, kättesaadavaks tegemine ja 
kemikaaliga seonduv muu tegevus

Kõige levinum roll tarneahelas - allkasutaja
Ainete või segude tööstuslik kasutaja tootmis-/ töötlemisprotsessis (nt 
desinfitseerimisvahendite, lahustite kasutamine) 

➢ REACH-määruse kohaselt peavad kõik tarneahelas osalejad tagama, et 
nad kasutavad aineid viisil, mis ei kahjusta inimeste tervist või keskkonda



• Kemikaali käitlejal (sh kasutajal) peab olema vajalik teave kemikaali 
füüsikaliste ja keemiliste omaduste, ohtlikkuse, ohutusnõuete ja 
kahjutustamise kohta ning kemikaali käitlemiseks vajalikud teadmised ja 
oskused, kogemused ning hoiakud (kompetentsus)

Kemikaali käitleja kompetentsus hõlmab:
– vastavalt käitlemisviisile käideldava kemikaali omaduste tundmist
– ohutuskaardi, märgistuse ja muu teabe alusel kemikaali käitlemisega 
seonduvate ohtude ja riskide hindamise oskust
– õnnetuse korral esmaste pääste- ja abivahendite praktilise kasutamise ja 
esmaabi andmise oskust
– tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitseliste võtete tundmist

Kemikaaliseadus – nõuded käitlejale



REACH kriteeriumite alusel on väga ohtlikud järgmised ained:

✓ 1A ja 1B kategooria kantserogeensed, mutageensed või
reproduktiivtoksilised ained;

✓ püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga
bioakumuleeruvad ained, mis täidavad REACH-määruse XIII lisas
sätestatud kriteeriume; 

✓ ained, mille kohta on teaduslike andmete alusel ja üksikjuhtumipõhiselt
määratud kindlaks, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või
keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab samaväärset ohtu kui eespool
loetletud ainete mõju, näiteks endokriinseid häireid

➢ Aineid, mis võivad kuuluda autoriseerimisele, nimetatakse
REACH-määruse mõistes väga ohtlikeks aineteks (SVHC –
Substances of Very High Concern)

→ kandidaatainete loetelu

REACH - väga ohtlikud ained



➢ Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) teeb koostööd Euroopa 
Komisjoni ja EL-i  liikmesriikidega, et määrata kindlaks 
inimese tervisele ja keskkonnale väga ohtlikud ained ning 
otsustada, mis ained vajavad regulatiivset riskijuhtimist 
Euroopa Liidu tasandil

➢ Lõppeesmärk on asendada need ained ohutumate 
alternatiividega

Kandidaat-
ainete 
loetelu

Autoriseerimis-
loetelu

Liikmesriik
/ECHA 
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Kokkulepe
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Kandidaatainete loetelu - 197 ainet (seisuga veebr 2019) 
Euroopa kemikaaliameti kodulehel: http://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table
Terviseameti kodulehel:http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/
kandidaatainete-loetelu.html

http://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/kandidaatainete-loetelu.html
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/kandidaatainete-loetelu.html


Näiteid kandidaatainete loetelus olevatest ainetest:

Ftalaadid:
➢ Dibutyl phthalate (Dibutüülftalaat), DEHP - Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (Bis(2-

etüülheksüül)ftalaat); Benzyl butyl phthalate (Bensüülbutüülftalaat); Diisobutyl 
phthalate (Diisobutüülftalaat) – Reproduktiivtoksilised

Kasutatakse peamiselt PVC plastifikaatoritena 

➢ Boorhape, Boric acid – Reproduktiivtoksiline
Kasutatakse laialdaselt konsistentsust mõjutavate, leeki aeglustavate, antiseptiliste ja 
säilitusomaduste tõttu. Kuulub detergentide ja puhastusvahendite, liimide, mänguasjade, 
tööstusvedelike, pidurivedelike, klaasi, keraamika, leegiaeglustite, värvide, desinfitseerivate 
ainete, kosmeetika, toidulisandite, väetiste, insektitsiidide ja teiste toodete koostisse.

➢ Formamiid,  Formamide – Reproduktiivtoksiline
Kasutatakse peamiselt vaheainena põllumajandus-, farmaatsia- ja tööstuskemikaalide 
tootmisel, vähem lahustina, laborireaktiivina kvaliteedikontrolli otstarbel 
kohtuekspertiisilaborites, haiglates, farmaatsiaettevõtetes, toiduaineid ja jooke tootvates 
ettevõtetes ja teaduslaborites. Samuti võib leida kasutust plastifikaatorina.



REACH määruse Lisa XIV - autoriseerimisloetelu

Väga ohtlikud ained kandidaatainete loetelust kantakse järk-järgult REACH 
määruse XIV lisasse ehk autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu

Aine lisasse kandmisel määratakse kuupäev ("sulgemiskuupäev"), peale mida ei
tohi tootja, importija ega allkasutaja ainet turule viia ega teatavateks
kasutusaladeks kasutada juhul, kui ettevõte ei ole kõnealuseks kasutusalaks
autoriseeringut saanud



Allkasutajad võivad kasutada ainet ainult nendel kasutusaladel, millele on antud
autoriseering

Selleks peavad nad: 
➢ saama aine ettevõttelt, kellele on asjaomaseks kasutusalaks autoriseering

antud ja kasutama ainet vastavalt autoriseeringu tingimustele

➢ taotlema ise aine kasutamiseks autoriseeringu

Autoriseerimisloetelu



Autoriseerimisloetelu – 43 ainet (seisuga veebr 2019)
http://echa.europa.eu/et/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-
inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/autoriseerimisele-
kuuluvate-ainete-loetelu.html

http://echa.europa.eu/et/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/autoriseerimisele-kuuluvate-ainete-loetelu.html


Autoriseerimine: seisuga veebr 2019: taotlusi autoriseerimiseks on esitatud: 126



❑ Piirangutega keelustatakse või piiratakse teatud ohtlike ainete, millest tuleneb inimeste
tervisele või keskkonnale lubamatu risk, tootmine, turuleviimine ja kasutamine

❑ Ainet või segu või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud piirangud, ei
tohi toota, viia turule ega kasutada juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele

Piirangute loetelu: 
http://echa.europa.eu/et/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/piirangud/piirangute-loetelu.html

REACH-määruse XVII lisa - piirangud

http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/piirangud/piirangute-loetelu.html


XVII lisa kanne nr 36
Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009

Piirangu näide

1,1,1,2-
tetrakloroetaan 
CAS nr 630-20-6

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse 
kannete 32–38 suhtes järgmist. 
1. Ei tohi turule viia ega kasutada: 
— ainetena, 
— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on 
võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem, 
kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud 
hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine. 
2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad 
tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad 
loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine 
nähtav, loetav ja kustutamatu märge: 
„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”. 
Erandina ei kohaldata seda sätet: 
a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud 
meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes; 
b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.



Ohtlikud kemikaalid tuleks asendada 

Kemikaaliohtude hindamise eeltingimuseks on kasutatavate ainete/segude 
kohta hea kvaliteediga ohutuskaartide hankimine ja nende hindamine 

Näide. Üks toiduainetootja kasutas professionaalset
puhastusvahendit. Nad hindasid ohtlikke aineid selles vahendis.
Selgus, et antud toode sisaldas enam kui 20%
trinaatriumnitrilotriatsetaati (trisodium NTA), mis on arvatav
vähktõve põhjustaja. Sellise puhastusvahendi kasutamine nõuab
kaitsekinnaste ja -riietuse ning silma- või näokaitsevahendite
kasutamist. Saadud teabe põhjal otsustas ettevõte toote
asendada teise puhastusvahendiga.



Ohtlike kemikaalide ohjamine ettevõttes (1)

Kontrollida kooskõla REACH määrusega:

➢ Kõikidel kasutatavatel ohtlikel kemikaalidel peab olema ohutuskaart

• Kemikaale tohib kasutada ainult vastavalt ohutuskaardil p.1 välja toodud 
määratletud kasutusala järgi

• Tuleb jälgida kemikaali kasutamise piiranguid ja keelde

• Ohtlikke kemikaale käitlevad töötajad on koolitatud ning teadlikud kemikaali 
omadustest, ohtudest ning käitlemise tingimustest

• Rakendada kemikaali ohutuskaardil kirjeldatud riskivähendusmeetmeid



Ohtlike kemikaalide ohjamine ettevõttes (2)

Kontrollida kooskõla REACH määrusega:

➢ Ettevõte peab pidama ohtlike kemikaalide kohta arvestust

➢ Ohtlikud kemikaalid peavad olema õigesti märgistatud (märgistus peab alati 
olema loetav) ja pakendatud (pakend peab olema kahjustamata - lekkekindel)

➢ Piirata kemikaalide sattumist keskkonda - jälgida piirnorme (sätestatud 
Keskkonnaministri määrustega: nt õhku, vette, jne)

➢ Kemikaale  tuleb hoiustada vastavalt nõuetele (vt ohutuskaart p.7) ja 
vastavad tünnid/konteinerid peavad olema märgistatud



Peamised probleemid ettevõtetes

❑ Teadlikkus
- Mis on kemikaal? Kas kemikaalide hulka kuuluvad õlid, värvid, lakid, 
puhastusained .... 

❑ Kemikaali märgistus
– ohumärgistus, loetavus, õigsus, märgistamata, ümberpakendamine, 
toidutaara kasutamine kemikaalidele... 
- kemikaali märgistus ei ole eesti keeles, algupärane teave on kaetud
tõlgitud tekstiga, täiendava teabe, pildi või kleebisega

❑ Teadlikkus kemikaali ohtlikkusest, kust saab infot selle kohta 

❑ Isikukaitsevahendid
– nende olemasolu, kasutamise vajalikkus



Näiteks projektist FIT for REACH; http://fitreach.eu/et

Kust saab abi ohtlike kemikaalide nõuetekohaseks
käitlemiseks ettevõttes



Võtke julgesti meiega ühendust!



Tänan tähelepanu 
eest!

heli.nommsalu@bef.ee


