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Põhipunktid 

 Järelevalve käigus kontrollitavad nõuded 

 Kemikaalide järelevalve tulemused 

 ECHA Foorumi REACH määruse 

jõustamisprojektid REF-1 ja REF-2 

 REACH-EN-FORCE-3 jõustamisprojekt 

 



Järelevalveasutused 

 Terviseamet 

 Tööinspektsioon 

 Keskkonnainspektsioon 

 Tarbijakaitseamet 

 Tehnilise Järelevalve Amet 

 Päästeamet 

 Maksu- ja Tolliamet- kontrolliasutus 



Järelevalve käigus kontrollitavad 
nõuded (CLP) 

 

 Kohustus teavitada ECHA klassifitseerimis- 

  ja märgistusandmikku (art.40) 03.01.2011; 

 Kohustus säilitada teavet ja teabenõudeid (art. 49); 

 Aine klassifikatsioon (01.12.2010) ja märgistus (01.12.2012) 

CLP-määruse kohaselt; 

 Segu klassifikatsioon vastavalt 03.12.2004 Sotsiaalministri 

määruse nr 122 “Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, 

klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ja 

kord” (1999/45/EÜ); 

 Kemikaali pakendi vastavus nõuetele. 

 



Järelevalve käigus kontrollitavad 
nõuded (REACH) 

 Kohustus eel/registreerida aineid; 

 Kohustus koostada kemikaaliohutuse aruanne (art.14); 

 Kohustus edastada teavet tarneahelas :  

 aine ja segu ohutuskaardi olemasolu, selle formaadi ja sisu 

vastavus (art.31);  

 teave ainete või segude koostisainete kohta, mille puhul 

ohutuskaarti ei nõuta ja toodetes sisalduvate ainete kohta 

(art. 32, 33); 

 töötajate juurdepääs teabele (art.35); 

 teabe säilitamine (art.36); 

 Allkasutajatele esitatavad nõuded (art.37, 38);  

 Piirangud (art.67 ja XVII lisa). 



Järelevalve käigus kontrollitavad muud 
nõuded (biotsiidid, detergendid, LOÜ) 

 Detergentide nõuetele vastavus vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31.03.2004 
määrusele nr.648/2004; 

 Biotsiidi turustamise ja kasutamise nõuetele 
vastavus; 

 Lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse 
nõuetele vastavus ja nõuetekohane teave 
värvide märgistusel. 



REACH ja CLP järelevalve 
koondaruanne 2012 



TA kemikaalide järelevalve tulemused 
2002-2012  



ECHA Foorumi REACH määruse 
jõustamisprojektid. REACH-EN-FORCE 1  

 

 REF-1 oli esimene Foorumi 
järelevalveprojekt, mis käsitles faasiainete 
eelregistreerimise/ registreerimise ja 
ohutuskaartide kontrolli aastatel 2009-
2010. 

 Tulemused on avaldatud aadressil 
http://echa.europa.eu/documents/1
0162/13577/forum_ref-
1_consolidated_report.pdf 
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ECHA Foorumi REACH määruse 
jõustamisprojektid. REACH-EN-FORCE 2 

 REF-2 - teine Foorumi järelevalveprojekt, 
mis käsitles allkasutajate (segude 
tootjate) kohustuste täitmise kontrolli 
aastatel 2010–2011  

 Tulemused avaldatakse juuni 2013 lõpus 
aadressil: 
http://echa.europa.eu/et/about-
us/who-we-are/enforcement-forum 
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 REACH-EN-FORCE 3 jõustamisprojekt  

REF-3 

 Projekti eesmärk ja toimumisaeg  

   Tootjate, importijate ja ainuesindajate 
REACH- registreerimiskohustuste täitmise 
järelevalve ja jõustamine tihedas koostöös 
tolliasutustega 

 Projekti teostusetapp  
01.02.2013- 30.08.2013  



Tolli roll REF-3 projektis 

 REACH-inspektori infoga 
varustamine imporditud 
ainete ja segude kohta 

 Kontrollitavad ained 
tuleb registreerida, kui 
neid tuuakse EL 
tolliterritooriumile 
asjakohases koguses 

 Toll ei kontrolli REACH 
registreerimiskohustuse 
täitmist! 



Teave tolliasutuselt REACH-inspektorile 
seoses vabasse ringlusse lubamisega 
 Tollideklaratsiooni (= vabasse ringlusse lubamise 

taotluse) kuupäev 

 Kauba kood (kombineeritud nomenklatuuri kood) 

 Deklareeritud kauba kirjeldus 

 Kauba kogus (kg jne) 

 Päritoluriik 

 Kaubasaatja/ eksportija (nimi, aadress) 

 Kaubasaaja (nimi, aadress) 

 Deklarant/ esindaja (nimi, aadress) 

 Muud andmed 



Tänan tähelepanu eest! 


