
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUHENDI TEABELEHT  
 

Viide: ECHA-08-GF-02-ET 
Kuupäev: 27.06.2008  
Keel: eesti 
 

Allkasutajate juhend 
 

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) annab 
välja teabelehtede sarja, milles 
esitatakse kemikaaliameti avaldatud 
iga REACHi juhendi üksikasjalik 
ülevaade. Need on olemas 22 keeles:  
 
bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, 
inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, 
poola, portugali, prantsuse, rootsi, 
rumeenia, saksa, slovaki, sloveenia, 
soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. 
 
Teabelehes esitatakse kõnealuse 
REACHi juhendi põhiaspektide lühike 
ülevaade, sealhulgas bibliograafilised 
andmed ja muud viited.  
 
Kui Teil on käesoleva teabelehe kohta 
küsimusi või märkusi, saatke need e-
postiga aadressile 
info@echa.europa.eu, märkides 
dokumendi algusest teabelehe viite, 
avaldamiskuupäeva ja keeleversiooni. 
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KES PEAKS SEDA JUHENDIT 
LUGEMA? 

REACH-määruse järgi on allkasutaja 
ettevõte (või asjatundja), kes oma 
tööstuslikus või kutsetegevuses kasutab 
keemilist ainet kas ainena või valmistise 
koostisosana.. Kemikaalide, valmististe ja 
toodete tootjad ning spetsialistid ja 
teenusepakkujad võivad kõik olla 
allkasutajad. See juhend on suunatud just 
allkasutajatele. 
 
Juhend on suunatud ka teistele 
tarneahelas tegutsejatele, kellel on 
REACHi alusel kohustusi, nagu 
levitajatele, jaemüüjatele ja ladustajatele. 
Samuti on juhend oluline teabeallikas 
kemikaalide tootjatele ja importijatele, kes 
suhtlevad klientidega.  
 
 

MIDA JUHEND KÄSITLEB? 

Juhendi eesmärk on aidata allkasutajatel 
selgitada oma kohustusi ja valmistuda 
töötama REACHi alusel. Siia hulka 
kuuluvad nii ettevõttesisesed teadmised ja 
menetlused kui ka suhtlemine tarnijate ja 
klientidega. 
 
Aineid, mida ei ole REACHi kohaselt 
registreeritud, ei saa allkasutajad tulevikus 
kasutada. See tähendab, et ainsad ained, 
mida tulevikus allkasutajad saavad 
kasutada, on kas 

• registreeritud; 
• või eelregistreeritud ja seega 

hilisema registreerimise tähtajaga; 
• või registreerimisest vabastatud; 
• või sellised, mida tarnija 

toodab/impordib alla 1 tonni 
aastas. 

 
Allkasutajal tuleb veenduda, et tema 
tarnija on REACHist ja selle 
registreerimistähtaegadest teadlik. 
Allkasutaja peaks pakkuma tarnijale ka 
teavet konkreetsete kasutustingimuste 
kohta, et aidata tarnijal ainet registreerida. 
REACHi alusel on allkasutaja peamised 
kohustused järgmised:  
 

• Allkasutaja peaks järgima tarnija 
nõuandeid riskiohjamismeetmete 
kohta, nii nagu need on sätestatud 
kemikaali ohutuskaartidel ja 
kokkupuutestsenaariumites 
(registreeritud ainete korral). 

 
• Kui kokkupuutestsenaarium ei 

hõlma aine kasutusala või ei ole 
nõuanded asjakohased, peaks 
allkasutaja pöörduma tarnija poole, 
et uus kasutusala võetaks 
kokkupuutestsenaariumis arvesse. 
Teise võimalusena saab 
allkasutaja ise koostada 
kemikaaliohutuse aruande. 

 
• Allkasutaja on kohustatud oma 

tarnijale teatama, kui tal on uut 
teavet aine või valmistise 
ohtlikkuse kohta või kui ta arvab, et 
riskijuhtimise nõuanded ei ole 
asjakohased. 

 
• Valmististe tootjad (formuleerijad) 

peavad andma klientidele teavet 
aine ohtlikkuse ja ohutute 
kasutustingimuste kohta 
(sealhulgas riskijuhtimismeetmete 
kohta). Valmististe tootjad on 
kohustatud edastama tarnijatelt 
saadud kokkupuutestsenaariumite 
teabe klientidele. 

 
• Allkasutaja, kes toodab tooteid, 

mis sisaldavad enam kui 0,1 
massiprotsenti väga ohtlikku ainet, 
peab toodete ohutuks 
kasutamiseks esitama klientidele 
piisavalt teavet ja väga ohtliku aine 
kohta vähemalt selle nimetuse. 
Loetelu ainetest, mis on 
autoriseerimismenetluse 
kandidaadid, ilmub peagi 
kemikaaliameti veebilehel. 
Esimene väljaanne avaldatakse 
eeldatavasti 2009. aasta alguses. 
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KUIDAS SEDA JUHENDIT 
LUGEDA? 

Juhend on liigendatud nii, et lugeja saab 
lugeda vaid talle vajalikke peatükke. 

 
• Sissejuhatavates peatükkides (1., 

2. ja 3. peatükk) antakse ülevaade 
REACHist, esitatakse allkasutajate 
ülesanded, kohustused ja 
ettevalmistav tegevus ning 
juhatatakse lugeja juhendi 
põhipeatükkide juurde. 

 
• Põhipeatükkides antakse selgitusi, 

mis aitavad allkasutajat REACH-ist 
tulenevate kohutustuste täitmisel . 
Kõik peatükid on sarnase 
ülesehitusega:  

 
1. sisu ja nõuete kokkuvõte;  
2. üldprotsesside ülevaade 

(REACHile vastavus , 
suhtlemine põhi- ja 
allkasutajate vahel);  

3. ülesannete selgitused ja 
lisasuunised, sealhulgas 
lisateabe allikad. 

 
Juhend hõlmab kõikvõimalikke kohustusi 
ja olukordi, millega allkasutaja võib 
REACHi alusel kokku puutuda. 
Alljärgnevad küsimused juhatavad 
allkasutaja juhendi õigete peatükkide 
juurde. 
 

• Mis on REACH ja mida see minu 
jaoks tähendab? (1. peatükk) 

 
• Kas ma olen allkasutaja ja mis on 

minu kohustused? (2. peatükk) 
 
• Kuidas peaksin REACHi jaoks 

valmistuma? (3. peatükk) 
 
• Mida peaksin tegema, kui saan 

oma tarnijatelt teavet? (4. peatükk) 
 
• Mida teha siis, kui teave sisaldab 

ka kokkupuutestsenaariumi? (5. 
peatükk) 

 
• Mida teha siis, kui 

kokkupuutestsenaariumis ei 

käsitleta minu kasutusala? (6. 
peatükk) 

 
• Kuidas toimub allkasutaja 

kemikaaliohutuse hindamine? (7. 
peatükk) 

 
• Kuidas teatada tarnijale 

kasutusala? (8. peatükk) 
 
• Millist teavet tarnija vajab ja kuidas 

ma selle leian? (9. peatükk) 
 
• Mida teha siis, kui mul on aine 

ohtlikkuse kohta uut teavet? (10. 
peatükk) 

 
• Mida teha siis, kui mul on teavet, 

mis seab kahtluse alla kemikaali 
ohutuskaardi või kokkupuute-
stsenaariumi riskijuhtimis-
meetmed? (11. peatükk) 

 
• Mis on autoriseerimine ja mida see 

minu jaoks tähendab? (12. 
peatükk) 

 
• Mis on piirangud? (13. peatükk) 
 
• Olen valmististe formuleerija – 

mida peaksin tegema? (14. 
peatükk) 

 
• Olen turustaja – mis on REACHi 

järgi minu ülesanded? (15. 
peatükk) 
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PÕHIASPEKTID Kasutusalade teatamine tarnijatele  
 
Et tagada tõhus suhtlus tarneahelas, 
peaksid allkasutajad teatama tarnijatele 
varakult oma kasutustingimused ja aitama 
sellega neid registreerimise 
ettevalmistamisel. 

Allkasutus 
 
REACHi järgi on allkasutus aine või 
valmistise kasutamine kutsetegevuses. 
Tarbijakasutus ja tegevus toodetega, kuhu 
ei kuulu ainete või valmististe kasutamine, 
ei ole allkasutus. 

 
 

ASJAKOHASTE MATERJALIDE 
LINGID 

 
Kasutustingimused 
 
See, kas tarnija kokkupuutestsenaariumis 
on kasutusala käsitletud, ei olene 
kokkupuutestsenaariumi pealkirjast ega 
kasutusala nimetusest. REACHis 
nõutakse, et kokkupuutestsenaariumis 
nimetatud töötingimused ja riskijuhtimis-
meetmed vastaksid allkasutaja taseme 
tegelikele kasutustingimustele. 

REACH-määrus (EÜ) nr 1907/2006. 
REACHi juhiste veebilehel on REACHi 
üldised ja üksikasjalikud tehnilised 
juhised.  
REACHi teabelehed juhiste kohta on 
ECHA veebilehe väljaannete jaotises.  
 
 

 
Kemikaaliohutuse hindamine 
allkasutaja enda jaoks 

JUHENDI BIBLIOGRAAFILISED 
MED AND

 
Kui allkasutaja on hinnanud oma 
kemikaaliohutust kasutusalade kohta, 
mida tarnija kokkupuutestsenaariumid ei 
hõlma, peab ta selle nõudmise korral 
avaldama, kuigi seda ei pea saatma 
Euroopa Kemikaaliametile. Ainus 
kohustus on teatada kemikaaliametile 
kasutusala, mille kemikaaliohutust on 
hinnatud, ja see, kes on aine tarnija.  

Allkasutajate juhendi saab alla laadida 
ECHA veebilehelt. Praegu on dokument 
olemas inglise keeles. Euroopa Liidu 21 
ülejäänud keele versioonid avaldatakse 
eeldatavasti 2008. aasta sügisel. 
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