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Strateegia 5 laiemat teemaplokki

• ohutute ja keskkonnasäästlike kemikaalidega seotud innovatsioon

• inimeste tervise ja keskkonna kaitse tõhustamine

• kemikaale käsitleva õigusraamistiku lihtsustamine ja tugevdamine

• põhjaliku teadmusbaasi loomine toetamaks tõenditel põhinevat 
poliitikakujundamist

• maailmale eeskuju andmine kemikaalide usaldusväärse kasutamise 
vallas

Strateegia teemablokid 
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Inimeste tervise ja keskkonna kaitse 
tõhustamine
• Õigusaktide ülene ennetav lähenemisviis

• Üldine lähenemisviis riskijuhtimisele

• Ühiskonna jaoks tõendatult hädavajalik kemikaalide kasutus 
(olulised kasutusalad)

• Piirangute kehtestamisel ainegruppide kaupa lähenemine

• Uute ohuklasside lisamine CLP määrusesse

• Töötajate kaitse tõhustamine töötervishoiu ja tööohutuse 
strateegilise raamistiku prioriteedid (töötajate kokkupuude ohtlike 
ainetega, piirnormide uuendamine)
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Inimeste tervise ja keskkonna kaitse 
tõhustamine
• Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid-ohtude 

kindlakstegemise õigusruum, teabe kogumise meetodi, 

kasutamise piiramine, töötajate kaitse

• Kemikaalide kombineeritud mõjuga arvestamine (vesi, toit, 

toiduga kokkupuutuvad materjalid, mänguasjad, 

detergendid, kosmeetika, tubakatooted)

• REACH määrusesse segude hindamistegurid
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REACH määruse muutmiseks avalik 
konsultatsioon kuni 15.04
• registreerimisnõuete läbivaatamine, sealhulgas teabele esitatavate nõuete 

tugevdamine, et võimaldada tõhusalt kindlaks teha kõik kantserogeensed 
ained ja kriitiliste ohtlike omadustega (sh närvi- ja immuunsüsteemile mõju 
avaldavad) ained, registreerida teatavad probleemsed polümeerid ning 
saada teavet kemikaalide üldise keskkonnajalajälje kohta;

• segu hindamisteguri(te) (MAF) kasutuselevõtt;

• teabevahetuse lihtsustamine tarneahelates;

• toimikut ja aine hindamist käsitlevate sätete läbivaatamine;

• autoriseerimisprotsessi reformimine;

• piiramisprotsessi reformimine;

• ohjamist ja täitmise tagamist käsitlevate sätete läbivaatamine.



Ee
st

i V
ab

ar
iik

Seisukohad avalikul konsultatsioonil

1.Toetame ainete registreerimiseks nõutud teabe täiendamist

2.Toetame riskijuhtimises üldise lähenemisviisi laiendamist
täiendavatele kriitilistele ohuklassidele sh. olulise kasutusala mõiste 
väljatöötamist ja kasutusele võtmist piirangute seadmisel piiratud 
erandite lubamiseks. 

3. Nõustume, et segu hindamisteguri kasutuselevõtt on sobiv 
lähenemisviis tahtmatust kemikaalide segudega kokkupuutumisest 
tulenevate riskide vähendamiseks. Leiame, et sobivaim lahendus 
oleks võtta eraldi kasutusele üks hindamistegur keskkonna, teine 
üldsuse kokkupuute ja kolmas inimeste tööalase kokkupuute jaoks.
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Seisukohad avalikul konsultatsioonil 2

4.Toetame autoriseerimis- ja piiramismenetluse reformi, et vähendada 
ametiasutuste ja tööstuse koormust ning tõsta inimeste tervise ja 
keskkonna kaitse taset. Eelistame autoriseerimismenetluse terviklikku 
ühendamist piiramismenetlusega.

5. Nõustume, et Euroopa auditeerimisüksuse loomisel peaks liikmesriikide 
kontrollisüsteeme ja nende rakendamist auditeerima ühiste Euroopa Liidu 
standardite alusel. Lisaks nõustume, et Euroopa auditeerimisüksus peaks 
lisaks REACH-määruse rakendamise auditeerimisele tegema auditeid ka 
seoses muude kemikaale käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktidega.
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Edasine ajakava REACH  määruse muutmisel 

• 15.04 REACH-i muutmise avaliku konsultatsiooni tähtaeg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12959-Chemicals-legislation-revision-of-REACH-Regulation-
to-help-achieve-a-toxic-free-environment_en

• 6.05  VKE-de küsimustik https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-
REACH

• 20.05 pädevate asutuse koosolek (CARACAL)

• 7.06 töötuba üldisest lähenemisest riskihindamisele (GRA)

• 5-.6.07 pädevate asutuse koosolek (CARACAL)

• Juulis esitatakse mõjuanalüüs REACH-i muutmisele

• 2022.a. lõpus KOM ettepanek/eelnõu REACH muutmiseks

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Chemicals-legislation-revision-of-REACH-Regulation-to-help-achieve-a-toxic-free-environment_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-REACH


Tänan tähelepanu eest!
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