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Miks klassifitseerida ja 

märgistada? 

 Kemikaali kasutajal on vajadus ja  

õigus teada ohtudest, et kaitsta  

iseennast ja keskkonda 

 

 Seega – igaüks, kes viib aine või  

segu turule, peab selle  

klassifitseerima  ja vastavalt  

märgistama  



Mis on klassifitseerimine? 

 Klassifitseerimine – hindamine, kas aine või segu on 

ohtlik tervisele ja/või keskkonnale 

 Kuidas klassifitseerida? 

 Võrreldes aine kohta saada olevaid andmeid 

klassifitseerimiskriteeriumidega 

 Põhineb ohul, mitte riskil – s.t aineid klassifitseeritakse 

olemuslike omaduste alusel 

 

 

 



Seadusandlus 

 CLP-määrus 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ)  

nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja  

segude klassifitseerimist (C), märgistamist (L) ja pakendamist (P) 

ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 

tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 

1907/2006 

 jõustus 20. jaanuaril 2009  

 võtab arvesse GHS-ist tulenevaid klassifitseerimise kriteeriume ja 

märgistamise reegleid, lisaks rakendatakse Euroopa Ühenduse 

kogemustel põhinevaid kriteeriume ja eeskirju 

GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals/ 

kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteem 

  



CLP-määrus 

 asendab järk-järgult klassifitseerimise, märgistamise ja 

pakendamise  

 - ohtlike ainete direktiivi 67/548/EMÜ  

   (Dangerous Substances Directive - DSD) ja  

 - ohtlike valmististe direktiivi 1999/45/EÜ  

   (Dangerous Preparations Directive - DPD) alusel 
 

 mõlemad direktiivid  muutuvad kehtetuks  1. juunil 2015 
 

 üleminekuperiood kuni 1. juunini 2017 

 



Üleminekuperiood 

 direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud ning enne 1. detsembrit 2010 juba turule 

viidud ainete CLP määruse kohaselt uuesti märgistamist ja uuesti pakendamist ei nõuta kuni 1. detsembrini 2012 

 direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud ning enne 1. juunit 2015 juba turule viidud 

segude CLP määruse kohaselt uuesti märgistamist ja uuesti pakendamist ei nõuta kuni 1. juunini 2017 

 

AINED 

KLASSIFITSEERIMINE 1272/2008+67/548/EMÜ  1272/2008 

MÄRGISTAMINE JA 
PAKENDAMINE 

1272/2008 1272/2008 

    01.12.2010   01.06.2015 
   
SEGUD 

KLASSIFITSEERIMINE 99/45/EMÜ 1272/2008+
99/45/EMÜ 

1272/2008 

MÄRGISTAMINE JA 
PAKENDAMINE 

99/45/EMÜ 1272/2008 1272/2008 

 



Rollid ja kohustused 

 Klassifitseerida, märgistada, pakendada (Artikkel 4) 

 klassifitseerida – tootja, importija, allkasutaja,  

 märgistada, pakendada – tootja, importija, allkasutaja, 

levitaja 

 Teavitada klassifitseerimis- ja märgistusandmikku  

(Artikkel 40) – aine tootja, aine või segu importija 

 Teavitada ohtlikuks klassifitseeritud segudest  

(Artikkel 45) – importija, allkasutaja  

 Säilitada infot 10 aastat (Artikkel 49) – kõik tarnijad 

 Läbi vaadata klassifikatsioon ja ajakohastada teavet 

märgistusel (Artikkel 15/30) – tootja, importija, allkasutaja 



Teavitamine klassifitseerimis- ja 

märgistusandmikku 

 KES? 

 REACH-määruse kohaselt registreerimisele kuuluva aine 

tootja/importija 

 ohtlikuks klassifitseeritud aine tootja/importija, sõltumata 

selle aine kogusest 

 segu importija, kui segu sisaldab ainet, mis on 

klassifitseeritud ohtlikuks ja mille sisaldus segus ületab 

sisalduse piirväärtusi, mille tõttu on segu klassifitseeritud 

ohtlikuks 

 allkasutaja, kui ta muudab aine koostist nii, et 

klassifikatsioon muutub  
 

 

 



Teavitamine klassifitseerimis- ja 

märgistusandmikku (järg) 

 MILLINE TEAVE? 

 CLP-määruse artikli 40 lõike 1 punktides a-f nõutud teave 
 

 MILLAL? 

 Jooksvalt – ohtlikuks klassifitseeritud või registreerimisele 

kuuluvatest pärast 1. detsembrit 2010 turuleviidavatest 

ainetest tuleb teavitada kuu aja jooksul 

 

 KELLELE? 

 Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) 

 

 



Klassifitseerimis- ja 

märgistusandmik 

 andmebaas, mida haldab ECHA 
 

 sisaldab tootjate ja importijate esitatud põhiteavet 

teavitatud ja registreeritud ainete klassifikatsiooni ja 

märgistuse kohta 
 

 ESIS andmebaasist on üle kantud kõik  ühtlustatud 

klassifikatsiooni ja märgistusega ained  
 

 avalikult kättesaadav alates 13. veebruarist 2012 
 

 avalikustatud on teave vastavalt REACH-määruse artikli 

119 lõikele 1 





Ohtlikuks klassifitseeritud 

segudest teavitamine 

 

 segusid turule viivad importijad ja allkasutajad 

 

 artiklis 45 nimetatud teave 

 segu keemiline koostis  

 

 Terviseameti mürgistusteabekeskusele 

 info@16662.ee 

 

 



Klassifitseerimine 

 CLP määruse I lisas antakse kriteeriumid ainete ja 

segude ohuklassidesse ja nende alajaotustesse 

klassifitseerimiseks 

 

 Enamikel juhtudel peavad aine või segu klassifikatsiooni 

üle otsustama tarnijad – see on iseklassifitseerimine 

 

 Tootjad, importijad ja allkasutajad peavad kaasas käima 

uute teaduslike ja tehniliste arengutega ning hindama, 

kas nende turustatavate ainete ja segude 

klassifikatsioone on vaja uuesti hinnata. 



Ühtlustatud klassifikatsioon 

 Järgmistele kriteeriumitele vastavate ainete suhtes kohaldatakse 

ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust 

 sissehingamisel sensibiliseeriv toime  

 mutageensus (M)  

 kantserogeensus (C)  

 reproduktiivtoksilisus (R)  

 

 Pestitsiidide & biotsiidide toimeained 

  Kõik ohuklassid peavad olema ühtlustatud 

 

 Muude ohuklasside puhul võib ühtlustatud klassifikatsiooni ja 

märgistuse lisada üksikjuhtumi põhiselt – peab olema piisavalt 

põhjendatud 

 



Märgistamine 
 Tarnijad peavad märgistama pakendatud aine või segu 

vastavalt CLP-määrusele enne turustamist, kui: 
 aine on klassifitseeritud ohtlikuks või 

 segu sisaldab ühte või mitut ohtlikuks klassifitseeritud ainet koguses, 

mis ületab teatud künnise. 

 CLP-määruses on määratud kindlaks märgistuse sisu ja 

märgistuselementide paigutus. Samuti märgise ja 

piktogrammide suurus.  

 Märgistusel on järgmised elemendid: 
 tarnija nimi, aadress ja telefoninumber; 

 aine või segu nimikogus elanikkonnale kättesaadavaks tehtud pakendis 

(kui see kogus ei ole pakendil mujal märgitud); 

 tootetähised; 

 vajadusel ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohulaused, hoiatus-laused ja 

muude õigusaktidega nõutud lisateave 



Märgistuse keel 

 Märgistuse tekst on selle liikmesriigi ametlikus keeles (nende liikmesriikide 

ametlikes keeltes), kus aine või segu turule viiakse, kui asjaomane 

liikmesriik (asjaomased liikmesriigid) ei näe ette teisiti.  

 Tarnijad võivad kasutada märgistusel muid keeli lisaks liikmesriikide poolt 

nõutavatele keeltele, kui kõikides kasutatud keeltes esitatakse samu 

andmeid.  

 Eesti keeles märgistuse esitamise nõue -  

Kemikaaliseaduse §18 (5): 
 Turustamiseks ettenähtud kemikaali märgistus peab olema eestikeelne. 

Erandina on lubatud saaja nõusolekul tarnida teaduslikus uurimis- või 

arendustegevuses kasutajale kemikaali, mille märgistus on mõnes 

muus saajale arusaadavas keeles ja vastab CLP-määruse nõuetele. 

 



Uus märgistus 



Pakendamine – nõuded 

pakendile 
 Nõuded ohtliku kemikaali pakendile 

 
 pakend kujundatakse ja valmistatakse sellisena, et sisu ei pääseks välja 

 

 pakendi sisu ei tohi kahjustada pakendi ja kinnituste materjali ega 

moodustada koos materjaliga ohtlikke ühendeid 

  

 pakend ja kinnitused peavad olema üleni vastupidavast ja tugevast 

materjalist, et need ei avaneks, vaid taluksid tavapärase käitlemisega 

kaasnevat koormust ja pinget 

  

 asendatavate kinnitusseadistega varustatud pakendid konstrueeritakse 

selliselt, et neid saab korduvalt sulgeda, ilma et sisu välja pääseks.  



Pakendamine – pakendi 

kujundus 

 Elanikkonnale tarnitava aine või segu pakendi puhul ei tohi kasutada 

sellist kuju ega kujundust, mis 

  

 võiks tõmmata endale laste tähelepanu või äratada neis aktiivset 

uudishimu   

 sarnaneb toiduainete, sööda, ravimite ja kosmeetikavahendite 

puhul kasutatava esitusviisi või kujundusega ja seetõttu võib 

eksitada tarbijat  

 

  

 



Pakendamine - erisätted 
Lastekindel turvasulgur peab olema 

 mis tahes mahutavusega pakendil, mis sisaldab elanikkonnale ettenähtud 

ainet või segu, mis on ägedalt mürgine, ühekordse või korduva kokkupuute 

korral sihtelundi suhtes mürgine, nahka söövitav, hingamiskahjustusi 

põhjustav, sisaldab kas metanooli ≥ 3 %  või diklorometaani ≥ 1 % 

Reljeefne hoiatusmärgis peab olema 

 mis tahes mahutavusega pakendil, mis sisaldab elanikkonnale ettenähtud 

ainet või segu, mis on ägedalt mürgine, nahka söövitav, mutageenne 

sugurakkudele (2. kat), kantserogeenne (2. kat), reproduktiivtoksiline (2. 

kat), hingamisteid sensibiliseeriv, sihtelundi suhtes mürgine (1. ja 2. kat), 

hingamiskahjustusi põhjustav või kuulub tuleohtlike gaaside, vedelike või 

tahkete ainete 1. või 2. kategooriasse.  

Alla 125 ml väikepakend 

 ainete ja segude suhtes, mille pakendid on väikesed (125 ml) või mida on 

keeruline märgistada, kehtivad erandid. Tarnijal on lubatud jätta 

märgistuselementide hulgast välja ohu- ja hoiatuslaused või piktogrammid, 

mille esitamist CLP-määruse kohaselt tavaliselt nõutakse. 

 

 



Määruse muudatused 

 I ATP – Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009 
kehtib alates 1. detsembrist 2010 
 

 II ATP – Komisjoni määrus (EL) nr 286/2011 
kehtib alates 1. detsembrist 2012 
 

 III ATP – Komisjoni määrus (EL) nr 618/2012 
hakkab kehtima alates 1. detsembrist 2013 
 

 IV ATP – GHS-i neljanda läbivaatamisega kooskõlla 
viimine, 2013 II kvartalis  

 
ATP - Adaptation to Technical and Scientific Progress/tehnika ja teaduse arenguga 
kohandamine 



Määruse muudatused   

II ATP 
 Uued nõuded seoses  

 hingamisteede ja naha sensibiliseerimise uute alamkategooriatega 

 veekeskkonnale pikaajaliste ohtude (kroonilise mürgisuse)  

kategooriasse klassifitseerimise kriteeriumide muutmisega  

 osoonikihile ohtlike ainete ja segude uue ohuklassiga 

 Hakkas kehtima 1. detsembrist 2012 
 ained klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse uute nõuete 

järgi 

 uuendatakse REACH-registreerimise toimikuid 

 uuendatakse C&L andmiku teavitusi 

 Üleminekuperiood 1. detsembrini 2014 
 enne 1. detsembrit 2012 turule viidud ained pakendatakse ümber 

 Segudele rakendatakse alates 1. juunist 2015 



Ohutuskaardid 

 Ohutuskaartidele esitatavad nõuded Komisjoni määrus 

(EL) nr 453/2010, 20. mai 2010  

 Lisa I – alates 1. detsembrist 2010 

 enne 1. detsembrit 2010 edastatud ohutuskaadid peavad 

olema asendatud uutega 

 Lisa II – alates 1. juunist 2015 

 enne seda kuupäeva edastatud ohutuskaardid peab 

asendama hiljemalt 1. juuniks 2017 



Ohutuskaardid 

 Aine klassifikatsioon nii ainete kui ka segude ohutuskaartidel – 

alates 1. detsembrist 2010 nii DSD kui CLP järgi 
 

 Segu klassifikatsioon – alates 1. detsembrist 2010 DPD järgi, kuid 

võib ka CLP järgi (sel juhul ohutuskaardil ka DPD järgne 

klassifikatsioon!) 
 

 Märgistus aine ohutuskaardil – alates 1. detsembrist 2010 CLP järgi 
  

 Märgistus segu ohutuskaardil – alates 1. detsembrist 2010 DPD 

järgi, kuid kui klassifitseeritud CLP järgi, siis märgistus CLP järgi 
 

 Klassifikatsioon ja märgistus nii aine kui segu ohutuskaardil – alates 

1. juunist 2015 CLP järgi   

 



Olulisemad kuupäevad 
 1. detsember 2012 – enne 1.12.2010 turule viidud ained 

pidid olema ümber pakendatud ja ohutuskaardid 
asendatud, rakendusid II ATP nõuded  

 2. ATP kriteeriumitest tulenevate klassifikatsioonide muutuste 
tõttu peab ained uuesti märgistama ja pakendama  
1. detsembriks 2014  

 

 1. juuni 2015 – segud tuleb klassifitseerida, märgistada 
ja pakendada CLP-määruse kriteeriumide järgi, 
ohutuskaardid tuleb koostada määruse 453/2010  II lisa 
kohaselt; segudele rakendatakse II ATP nõudeid 

 

 1. juuni 2017 – enne 1.06.2015 turule viidud segud 
peavad olema ümber pakendatud ja ohutuskaardid 
asendatud  
 

 



CLP kasutajatoe koduleht 
http://clp.sm.ee 

 



Kasulikud lingid 

 Euroopa Kemikaaliameti koduleht http://echa.europa.eu  
 Teave CLP-määruse kohta 

 Juhendid 

 Küsimused ja vastused 

 

 CLP kasutajatoe koduleht http://clp.sm.ee 
 Teave CLP-määruses kohta 

 Saab esitada küsimusi CLP-määrusest tulenevate ülesannete ja 
kohustuste kohta 

 

 Terviseameti koduleht  
www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus 

 



Tänan! 


