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VKG AS 

• VKG on Eesti suurim põlevkiviõli ja 
kemikaalide tootja  

• VKG katab kogu põlevkiviahela alates selle  
kaevandamisest ja ümbertöötlemisest kuni 
peenkemikaalide tootmise ja turustamiseni 

• Hetkel on tootmises või arendamisel u 30 
keemilist ainet (põlevkiviõlid, vaigud, 
peenkeemia, põlevkivifenoolid, bituumen 
jms), lisaks mitmeid segusid 



Probleemid – IT programmid 

• IUCLID programm 
• Vana teabe importimisel ei paigutu info 

õigesse kohta 

• Uueneb tihti, mis tähendab ka uuendusi 
arvutites 

• Ilma oma IT osakonnata poleks võimalik seda 
hallata 

• Toimiku esitamisel läbi REACH-IT muudab 
mõned lisatud dokumendid ‘kummalisteks’ 
failideks 

• REACH-IT tööajad 



Probleemid – üksinda 

registreerimine 

• Eel-registreerimisel palju ettevõtteid, 

kuid registreerimisel aastaks 2013 ainult 

1 – pole võimeline üksinda registreerima 

• Soovitus: olla kogu aeg kursis 

konsortsiumi tegevustega (kui aine on 

oluline), et ei oleks viimasel hetkel 

ebameeldivaid üllatusi 



Probleemid – teabe 

kättesaadavus tarneahelas 

• Teabe kogumine allkasutajatelt 
• Keeruline ja pikk protsess (allkasutajad pole nõuetest 

teadlikud ja neid tuleb enne teavitada/harida kui nad 
nõustuvad infot avalikustama) 

• Allkasutajad ise ka ei valda kogu infot, mida neilt 
registreerijal vaja läheb (KOA kokkupanemiseks) 

• Ise pole ükski allkasutaja meid kui registreerijat oma 
kasutusvaldkonnast teavitanud, initsiatiiv on siiski 
registreerijapoolne 

• Kogu tarneahela katmine kemikaaliohutuse 
aruannetes (aine elutsükli kõik etapid) on 
‘võimatu missioon’ 



Probleemid – suured kulud 

• Testimine 

• Kulud väliskonsultantidele 
• Nt KOA koostamine maksab u 15 000 € + 2500 € iga 

lisa kokkupuutestsenaarium 

• Tuleb arvestada lisakuludega ka pärast 
registreerimisnumbri saamist (uued 
katsed, konsultatsioon)! 

• Lisakulutused (uued testid, KOA) juba 
teavitatud ‘ELINCS’ ainetele 

• Tooraine kallinemine 
 



Probleemid – segude 

klassifitseerimine 

• Praegusel hetkel pole veel valmis segude 
ümberklassifitseerimiseks – vajalikud 
koolitused! 

 



Raskused - konsultatsioon 

• Palju uusi väliskonsultante 
• Pole piisavalt kogemusi, ostavad teenuse ise sisse 

• Hinnapakkumised mitmetel juhtudel ebamäärased 
ja ‘täpne hind’ sõltub  

• Soovitus: valimisel kontrollida konsultandi tausta 
(eelistada konsultante, kellel ka enne REACHi 
kogemused) 

• Isegi väga kogenud väliskonsultandid ei tea 
‘kõike’ 

• Väga suur osa toksikoloogilisel ekspertiisil! 



Kasud – teadus areneb 

• Mitmeid arenguid polümeeride 
analüüsimise (uued testid) ja 
hindamise (identifitseerimine) 
valdkonnas 

 



Kasud – uus info 

• Tänu tehtud uutele katsetele selgus 

kemikaali tegelik ohtlikkus – väiksem 

klassifitseering kui enne (aine polnudki 

mutageen) 

 



Soovitused – varakult 

valmistuma 

• Aasta 2018 registreerimiseks hakata varakult 
valmistuma – vähemalt 4 aastat varem (eriti kui 
aine on oluline) 
• Et poleks hilisemaid üllatusi (üksinda registreerimine) 

• Piisavalt aega teostada katseid (kui registreeritakse 
üksinda või konsortsiumi juhina) 

• Varuda aega uute ainete registreerimiseks 
(registreerimisele eelnev järelepärimise 
hindamine võtab ECHAlt väga palju aega) – aine 
identifitseerimine on väga oluline 



Soovitused (2) 

• Kontrollida konsultantide tausta 

(konsultandi valimisel) ning sooritatud 

tööd (enne töö lõpetamist) – 

REGISTREERIJA VASTUTAB! 

• Koolitada ennast ja ettevõtte 

spetsialiste pidevalt 

 



Soovitused (3) 

• Jälgida ECHAs toimuvat tööd 

autoriseeringute ja piirangute osas 

• Olla valmis muutusteks 

• Enne lõplikku otsustamist on võimalik 

osaleda protsessis – nt VKG osaleb 

Formacare grupi töös formaldehüüdi 

osas 



Tähelepanekud 

• Olemasolevaid kokkupuutestsenaariumeid 
vaadates ei saa nende kasudest aru 
• Mitmed allkasutajad on küsinud, et miks talle see 

lisateave lisaks ohutuskaardile veel nii mitmel lehel 

• Inglise keele vajalikkus suhtlemisel – VÄGA 
OLULINE! 

• Vajalikud koolitused 
• IUCLID programm – toimikute koostamine ja esitamine 

• Kokkupuute hindamiste koostamine – 
kokkupuutestsenaariumid (segude jaoks) 

• Segude klassifitseerimine ja ohutuskaardid 



 

Tänan tähelepanu eest! 


