
  

¹ Viide EL-ile selles infolehes hõl mab ka Islandit, N orrat ja Liechtensteini.   ECHA-10-L-01-ET 

 

 

 

 

 

 

Tähtis teave kemikaalide 

allkasutajatele  
Euroopa Liidus¹ 

 

 

2010 – aeg kemikaalid ümber 
klassifitseerida! 

 
 
 
 
Teil kui allkasutajal tuleb Euroopa Liidu ri ikides 
turustatavad ained ja segud klassifitseerida, 
märgistada ning pakendada vastavalt uuele ainete ja 
segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist käsitlevale CLP-määrusele. 
 
CLP alusel loetakse teid allkasutajaks, kui te 
olete: 
 

• segude valmistaja , s.o kasutate teile tarnitavaid 
aineid ja segusid, et toota teisi tooteid, mida te 
turustate, nt liimid, puhastusvahendid, värvid, 
mootoriõlid; 

• taastäitja , kes viib üle talle tarnitavad ained või 
segud ühest pakendist või mahutist teise; 

• reimportij a , kes REACH-määruse artikli 2 lõike 7 
punkti c kohaselt vabastatakse registreerimisest. 
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Millal peab ained CLP-määruse kohaselt 
klassifitseerima? 
 
Turustatavad ained  peab klassifitseerima, 
märgistama ja pakendama vastavalt CLP-määruse 
kriteeriumidele alates 1. detsembrist 2010 . Ainete 
klassifitseerimine ohtlike ainete määruse järgi kestab 
kuni 1. juunini 2015. Ohutuskaartidel tuleb esitada nii 
ainete CLP-määruse kui ka ohtlike ainete määruse 
klassifikatsioonid. 
 
Turustatavad segud  tuleb CLP-määruse kriteeriumide 
järgi klassifitseerida alates 1. juunist 2015 . 
 
 
Kuidas CLP-määruse kohaselt klassifitseerida? 
 

On kolm viisi, kuidas ainet või segu CLP-määruse 
põhjal klassifitseerida. 

1. Kui teil on andmed teie poolt turustatavate ainete 
ja segude omaduste kohta, peate ained 
klassifitseerima CLP-määruse klassifikatsiooni 
järgi. 

2. Kui teil ei ole andmeid, mis võimaldavad teil 
aineid või segusid CLP-määruse ohu 
klassifitseerimise jaotise järgi klassifitseerida, kuid 
olete ained või segud juba klassifitseerinud 
eelmiste õigusaktide alusel, võite 
klassifitseerimiseks ja märgistamiseks kasutada 
CLP-määruse VII lisa teisendamistabeleid ning 
CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendi 
nõuandeid. 

3. Te võite üle võtta ka oma tarnija tuletatud CLP-
määruse klassifikatsioonid, tingimusel et te ei 
muuda tarnija tarnitava aine või segu koostist. 

 
 
Kes peab teavitama? 
 
Ainult ainete tootjad ning ainete ja segude importijad 
peavad teavitama, tingimusel et nad turustavad 
kemikaale EL turul. 
 
 
 

 
 
Kuidas valmistuda? 
 
• Määrake oma ettevõttes isik, kes vastutab CLP-

määrusele vastavuse eest. 
• Koostage nimekiri  kõigist turustatavatest 

ainetest ja segudest. 
• Koguge kogu kättesaadav teave  teie 

turustatavate ainete ja segude ohtlike omaduste 
kohta. 

• Tehke esimesed ettevalmistused , nt koolitage 
oma töötajaid CLP-määrusest ja uuendage 
ohutuskaartide koostamise tarkvara. 

 
 
Kelle poole pöörduda lisateabe saamiseks? 
 
ECHA veebilehel on CLP-määruse kohta eraldi jaotis. 

http://echa.europa.eu/clp_en.asp 

Selles on ülevaade CLP-määrusest ja järgmised 
lingid: 

• CLP-määruse sissejuhatav juhend  
• CLP-määruse kriteeriumide rakendamise j uhend  
• Korduma kippuv ad küsimused , milles 

selgitatakse CLP-määruse rakendamisel tekkivaid 
probleeme 

• IT-v ahendid  vastavate CLP-määruse menetluste 
jaoks ning juhendid ja teave, kuidas neid 
ka sutada. 

 
Kõigi lahendamata küsimuste kohta pakuvad nõu: 

• tarnijad  spetsiifiliste ainete, segude või toodete 
kü simustes; 

• tööstuse v õi valdkonnaühingud konkreetsetes 
tööstusse ktoris kü simustes; 

• riiklik kasutajatugi CLP-määrusele vastavuse 
asjus. 

Riiklikud kasutajatoed kõigis ELi l iikmesriikides 
pakuvad abi kohalikes keeltes. Nende kontaktandmed 
on aadressil: 
 
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_en.asp  
 

 
 

 
Alates 1. detsembrist 2010 turustatavatest ainetes t teatamise tähtaeg on 3. jaanuar 2011.  

ECHA soovitab esitada teated enne 24. detsembrit 2010. 


