
 

¹ Viide EL-ile selles teabelehes  hõlmab ka Islandit,  Norrat ja Liechtenstei ni.   ECHA-10-L-02-ET 

 

 

 

 

 

 

Tähtis teave kemikaalide 

importijatele  
Euroopa Liidus¹ 

 

 

2010 – aeg kemikaalid ümber 
klassifitseerida! 

 
 
 
 
Kui te viite aineid ja segusid ühenduse turule 
importides neid Euroopa Liidu territooriumile, loetakse  
teid ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist 
ja pakendamist käsitleva uue määruse (CLP-määrus) 
kohaselt importijaks. 
 
Importijana peate imporditavad ained ja segud 
klassifitseerima, märgistama ning pakendama CLP-
määruse kohaselt. Lisaks peate teavitama oma ainete 
CLP-määruse kohasest klassifikatsioonist Euroopa 
Kemikaaliameti juurde loodud klassifitseerimis- ja 
märgistusandmikku. 
 
CLP-määruse alusel loetakse teid importij aks ka 
juhul, kui te olete: 
 

• reimportij a , kes impordib ELi riiki samu aineid või 
segusid, mis on enne ELi riigist eksporditud, kui 
tarneahel on erinev või sellega seotud ained ei 
ole REACH-määruse alusel registreeritud ega 
klassifitseerimis- ja märgistusandmikku nendest 
enne nende eksportimist teavitatud; 

• taastäitja , kellele aineid või segusid tarnitakse  
väljastpoolt ELi; 

• lev itaja , kellele aineid või segusid tarnitakse  
väljastpoolt ELi; 

• lõhketoodete importija . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millal peab ained CLP-määruse kohaselt 
klassifitseerima? 



 

Euroopa Kemikaaliamet Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome 
Tel: +358 968 6180 |  Faks +358 968 618 210 |  http:/ /echa.europa.eu |  info@echa.europa.eu 

 

 
Imporditav ad 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. 
 
Imporditav ad segud  tuleb CLP-määruse 
kriteeriumide järgi klassifitseerida alates 1. juunist 
2015. 
 
 
Millal tuleb Euroopa Kemikaaliametit ainetest 
teav itada? 
 
Ainetest , mis imporditakse 1. detsembril 2010 või 
pärast seda, tuleb Euroopa Kemikaaliametit teavitada 
1 kuu jooksul  pärast esmast importi. See tähendab, 
et esimese teavitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2011 . 
Teavitamine hõlmab asjakohase aine 
identifitseerimisandmeid ning aine klassifitseerimist ja 
märgistust. 
 
 
Kes peab teavitama, kas importij a v õi 
ainuesindaja? 
 
CLP-määruse järgi saavad Euroopa Kemikaaliametit 
teavitada ainult EL-is asuvad tootjad ja importijad. Kui 
Euroopa Liidu väline ettevõte ei soovi 
konfidentsiaalsuse tõttu oma kemikaalide koostist 
Euroopa Liidu importijatele avaldada, võib ta määrata 
ühe importi jatest teavitajaks teiste importi jate nimel 
(rühmateade). Sellisel juhul saab teavitamiseks 
vajalikud konfidentsiaalsed andmed ainult väljavalitud 
importija. Selline importija võib olla ka ainuesindaja, 
ke s on määratud REACH-i alusel registreerimise 
eesmärgil. Ainuesindaja võib saada importijaks, kui ta 
impordib Euroopa Liidu territooriumile asjakohaseid 
aineproove. Importijad, sh endised ainuesindajad, 
peavad saama Euroopa Liidu väliselt ettevõttelt 
kirjaliku kinnituse selle kohta, mis ainetest peavad 
nad klassifitseerimis- ja märgistusandmikku teavitama. 
 
 
 
 
 

 

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

määrusele vastavuse eest. 
• Koostage nimekiri  kõigist imporditavatest 

ainetest ja segudest. 
• Kontrollige , kes teavitab Euroopa Liidu välise 

ettevõtte nimel. 
• Tehke esimesed ettevalmistused , nt koolitage 

oma töötajaid CLP-määrusest ja uuendage oma 
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. 


