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27. mai 2013 



REACH…? 

(Pre-registration) 

Registration 

Evaluation 

Authorisation and 

Restriction of CHemicals 

(Eelregistreerimine) 
 
Registreerimine – ained ≥ 1 t/a 
 
Hindamine (liikmesriikide pädevad asutused)  

 
Autoriseerimine – SVHC (tööstus) 

 
Piirangud (tööstus) 

Osapooled: Euroopa Komisjon, Euroopa Kemikaaliamet, EL liikmesriigid, tööstus 

 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 1907/2006 Euroopa Liidu 
Teataja: L 396, 30.12.2006 (vastu võetud 1. detsembril 2006, otsekohalduv 
kõikides EL liikmesriikides 1. juunist 2007)  

http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/reach-maarus.html 
 
 

 

Eesmärk tagada inimtervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse 

kemikaalide eest, edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni 



Ei kohaldata 
 Radioaktiivsed ained 

 Tollijärelevalve alla kuuluvad ained  

 Isoleerimata vaheained  

 Polümeerid 

 Ohtlike ainete transport 

 Jäätmed  

 Ained määruse IV ja V lisas 

 Juba registreeritud reimporditud ja taaskasutusse võetud ained 

 

 

Ei kohaldata järgmiste valmiskujul ja 
lõppkasutuseks mõeldud ainete suhtes: 
 Taimekaitsevahendite toimeained ja teised koostisained  

 Biotsiidide toimeained 

 Ravimites kasutatavad ained 

 Toiduainetes või söödas kasutatavad ained 

 



Kohaldamine eritingimustel 
 Ained, mida kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja 

arendustegevuseks (PPORD) 

 Isoleeritud vaheained ≥ 1t/a 

 Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teavitatud ained 

 Registreerimata monomeerained või muud polümeeri koostises esinevad 

ained ≥ 1t/a ja > 2% 

 Kosmeetikatoodetes kasutatavad ained 

 Meditsiiniseadmetes kasutatavad ained 
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≥ 1000 t

CMR-ained (≥ 1 t)

veeorganismidele väga mürgised ained (R50/53-ained) (≥ 100 t)

100–1000 t

1–100 t

Mittefaasiained

1.6.2008

1.12.20081.6.2007

30.11.2010 31.5.2013 31.5.2018



Mõisted (artikkel 3) 

AINE — looduslik või tootmismenetluse teel 

saadud keemiline element või selle ühendid 

koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja 

tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, 

välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest 

eraldada, mõjutamata aine püsivust või 

muutmata selle koostist. 

Registreerimise eesmärgil eristatakse  

• ühe koostisosaga ainet (≥80%) 

• mitme koostisosaga ainet  (≥10% - <80%) 
• reaktsiooni saadus 



Aine EI OLE „segu― 

SEGU – kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus. 

Segu ei ole sama kui mitut koostisosa 

sisaldav aine. 



TOODE — ese, millele antakse tootmise käigus teatud 

kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema 

funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis 

 Toodete tootja/importija 

 ...registreerib toodetes sisalduva mis tahes aine, kui 

aine eraldumist tootest on normaalsetel või mõistlikult 

prognoositavatel kasutustingimustel ette näha ja 

koguses >1t/a. 

 ...teavitab Euroopa Kemikaaliametit toote koostises 

olevast väga ohtlikust ainest, mille sisaldus on >0,1% 

ja koguses >1t/a. 



Näited 
AINE: 

• Etüleenglükool 

• Naatriumdodetsüülsulfaat 

• Vask, tsink 

• Ilang-ilangi ekstrakt, 

apelsiniekstrakt 

• ... 

SEGU: 

• Aintifriis (etüleenglükool + 

värvaine + veepehmendaja + 

mõruaine) 

• Puhastusvahend 

(naatriumdodetsüülsulfaat + 

värvaine + lõhnaaiane + sool 

+ …) 

• Sulam (vask + tsink = 

messing) 

• Lõhnaaine kontsentraat 

(ilang-ilangi ekstrakt + 

apelsiniekstrakt + lahusti + 

anitoksüdant + …) 

• ... 

TOODE: 

 aku 

 auto 

 velg 

 tõrvik 

 ... 

 



allkasutaja —  

ühenduses asutatud füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole tootja või 
importija, kuid kes kasutab ainet 
ainena või valmistise koostisainena 
oma tööstusliku või kutsealase 
tegevuse käigus. 

levitaja —  

ühenduses asutatud 
füüsiline või juriidiline isik, 
kaasa arvatud jaemüüja, 
kes üksnes ladustab ainet 
ja viib aine turule ainena või 
valmistise koostisainena 
kolmandate isikute jaoks. 

importija — 
ühenduses asutatud 
füüsiline või juriidiline 
isik, kes vastutab 
sisseveo eest 
ühenduse 
tolliterritooriumile. 

tootja – 

ühenduses asutatud füüsiline 

või juriidiline isik, kes toodab 

ainet ühenduse piires  



Oma rolli ja kohustuste 

kindlakstegemiseks 

 Mida? 
 Aine 

 Aine segus 

 Aine tootes 

 Toimeaine 

 Kust kohast? 
 Euroopa Ühenduse 

riikidest 

 Väljastpoolt Euroopa 

Ühendust 

 Kui palju? 
 ≥ 1t/a 

 < 1t/a 

 Milleks? 
 Kasutusala 

 

Ainete/segude 

tootja/importija 

Levitajad 

Allkasutaja: 

segu  

tootja 

Levitajad 

Levitajad 

Levitajad 

Allkasutaja: 

segu 

 tootja 

Allkasutaja: 

tööstuslik 

kasutaja 

Levitajad 

Tarbija 

Allkasutaja: 

lõpp- 

kasutaja ECHA:“Allkasutajate juhend” 



 

Tootjad ja importijad, kes 

toodavad/impordivad ainet alla 1 t/a 

  Ohutuskaartide koostamine (artikkel 31, II lisa) 

 Kui ohutuskaarti ei nõuta, ohuteabe edastamine (artikkel 32) 

 Piirangud (XVII lisa) 

 Autoriseerimine (XIV lisa) 

 Andmete valdaja SIEF-is  



Tootjad, kes toodavad ainet üle 1 t/a 

  Hiline eelregistreerimine, kuni 100 t/a (artikkel 28(6)) 

 Järelepärimine ECHA-lt (üle 100 t/a)  

 Kasutamistingimuste teabe kogumine ja katsetamisettepanekud 

 Aine registreerimine, toimiku koostamine, esitamine ECHA-le (kui aine ei 

ole registreerimiskohustusest vabastatud) 

 Kemikaaliohutuse hindamine, aruanne (üle 10 t/a) 

 Võtta ja soovitada riskijuhtimismeetmeid 

 Ajakohastamine 

 Ohutuskaartide koostamine (artikkel 31, II lisa) 

 Kui ohutuskaarti ei nõuta, ohuteabe edastamine (artikkel 32) 

 Kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (üle 10 t/a) 

 Piirangud (XVII lisa) 

 Autoriseerimine (XIV lisa) 

 Hindamise otsustele vastamine 



Importijad, kes impordivad ainet/segu üle 1 t/a 

  Hiline eelregistreerimine, kuni 100 t/a (artikkel 28(6)) 

 Järelepärimine ECHA-lt (üle 100 t/a)  

 Kasutamistingimuste teabe kogumine ja katsetamisettepanekud 

 Aine registreerimine, toimiku koostamine, esitamine ECHA-le (kui aine ei 

ole registreerimiskohustusest vabastatud) 

 Kemikaaliohutuse hindamine, aruanne (üle 10 t/a) 

 Võtta ja soovitada riskijuhtimismeetmeid 

 Ajakohastamine 

 Ohutuskaartide koostamine (artikkel 31, II lisa) 

 Kui ohutuskaarti ei nõuta, ohuteabe edastamine (artikkel 32) 

 Kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (üle 10 t/a) 

 Hindamise otsustele vastamine 

 Piirangud (XVII lisa) 

 Autoriseerimine (XIV lisa) 



Toodete tootjad 

 
 Toodetes sisalduvate ainete registreerimine (artikkel 7(1)) 

 üle 1 t/a 

 ette nähtud eralduma 

 Hiline eelregistreerimine, kuni 100 t/a (artikkel 28(6)) 

 Järelepärimine ECHA-lt (üle 100 t/a)  

 Toodetes sisalduvatest kandidaatainete loetelu ainetest teavitamine ((artikkel 

7(2)) 
 üle 1 t/a 

 0,1 massi-% 

 Kui inimese või keskkonnaga kokkupuude välistatud, kasutamisjuhiste 

edastamine (artikkel 7(3)) 

 Ajakohastamine 

 Toodetes kasutatavate ohtlike ainete või segude ohutuskaardi ja sellele lisatud 

kokkupuutestsenaariumi saamisel: 
 kui kokkupuutestsenaarium hõlmab kasutusala, võtta kokkupuutestsenaariumis nimetatud 

riskijuhtimismeetme 

 kui kokkupuutestsenaarium ei hõlma kasutusala, teatada tarnijale kasutusala või hinnata ise 

kemikaaliohutust ja (üle 1 t/a), teatada ECHA-t  

 Võtta riskijuhtimismeetmeid 

 Hindamise otsustele vastamine  

 Piirangud (XVII lisa) 

 Autoriseerimine (XIV lisa) 

 



Toodete importijad 
 Toodetes sisalduvate ainete registreerimine (artikkel 7(1)) 

 üle 1 t/a 

 ette nähtud eralduma 

 Hiline eelregistreerimine, kuni 100 t/a (artikkel 28(6)) 

 Järelepärimine ECHA-lt (üle 100 t/a)  

 Toodetes sisalduvatest kandidaatainete loetelu ainetest teavitamine 

((artikkel 7(2)) 
 üle 1 t/a 

 0,1 massi-% 

 Kui inimese või keskkonnaga kokkupuude välistatud, kasutamisjuhiste 

edastamine (artikkel 7(3)) 

 Ajakohastamine 

 Hindamise otsustele vastamine  

 Piirangud (XVII lisa) 

 Autoriseerimine (XIV lisa) 



Allkasutajad 

  Kontrollida, kas aine eelregistreeritud ainete loetelus; kui ei ole, paluda 

ECHA-l aine loetellu lisada 

 Andmete valdaja SIEF-is  

 Võtta ja soovitada riskijuhtimismeetmeid  

 Ohutuskaartide koostamine (artikkel 31, II lisa), edastamine 

 Kui ohutuskaarti ei nõuta, ohuteabe edastamine (artikkel 32) 

 Kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (üle 10 t/a) 

 Saades ohutuskaardi koos kokkupuutestsenaariumi(de)ga: 
 kokkupuutestsenaarium hõlmab kasutusala - võtta riskijuhtimismeetmeid 

 kokkupuutestsenaarium ei hõlma kasutusala - teatada tarnijale kasutusala, hinnata ise kemikaaliohutust ja (üle 1 t/a), 

teatada ECHA-t 

 Katsetamisettepanekute hindamise otsustele vastamine  

 Piirangud (XVII lisa) 

 Autoriseerimine (XIV lisa), teatada autoriseeritud aine kasutusala ECHA-le 

 



REACH kasutajatugi 

Selgitab 

 määruse sätteid  

 ettevõtte võimalikke 
määrusest tulenevaid 
kohustusi 

 juhendeid 

 

Ei kinnita 

 ettevõttespetsiifilisi 
kohustusi 

 tööstuse poolt tehtud 
otsuseid 

reach@sm.ee 

http://reach.sm.ee – esita 

küsimus vorm 

• Vastused küsimustele on 

soovitusliku iseloomuga ega 

ole juriidiliselt siduvad. 

Lõpliku otsuse langetab 

ikkagi ettevõtja ise.  

• Ettevõtjat ja tema tegevust 

identifitseerivaid andmeid 

menetletakse 

konfidentsiaalselt 



Infobaas 

 http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus 

 http://reach.sm.ee/ 

 

 Euroopa Kemikaaliamet: http://echa.europa.eu/ 

 ESIS: http://esis.jrc.ec.europa.eu/  

 



Tänan kuulamast! 

 


