
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

REACH-määruse kohaselt tuleb registreerida 

kõik keemilised ained, mida toodetakse Euroopa 

Liidus, Islandil, Norras või Liechtensteinis või 

sinna imporditakse koguses vähemalt üks tonn 

aastas. Kui teave kemikaali ohtlike omaduste 

kohta pole saadaval, tuleb see luua ja 

ohutuskaardid ajakohastada. 

Juba turul olevate ainete korral tuleb järgida 

konkreetseid registreerimistähtaegu, mis 

põhinevad nende kogustel ning nendest ainetest 

inimtervisele ja keskkonnale tulenevatel ohtudel. 

Uued ained tuleb enne nende turuleviimist 
registreerida. 

Jätke tähtajad meelde  

KAS TEIE TÖÖANDJA ON 
VALMIS? 
 

Ettevõtted, mis toodavad või impordivad 

Euroopa Liitu kemikaale koguses vähemalt 

100 tonni aastas, peavad registreerima 

need ained REACH-määruse teiseks 

tähtajaks, mis on 31. mai 2013. 

Esimene 

registreerimine 

30. november 2010 

≥ 1000 tonni aastas 

 

Teine registreerimine 

31. mai 2013 

≥ 100 tonni aastas 

 

Kolmas 

registreerimine 

31. mai 2018 

≥ 1 tonn aastas 

 

 

REACH 2013 – üleskutse  
 

Töötajate esindused kemikaale tootvates, 

importivates või kasutavates ettevõtetes 
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MILLISED ON TEIE TÖÖANDJA ÜLESANDED? 

 

Kui teie ettevõte toodab või impordib mõnda 

kemikaali koguses vähemalt 100 tonni aastas, 

peab teie tööandja tegema järgmist: 

 

 koguma registreerimistoimiku koostamiseks 

kogu saadaoleva teabe aine omaduste kohta  

ning jagama seda teavet sama aine teiste 

tootjate ja importijatega; 

 kasutama seda teavet töötajate ja kodanike 

tervisele ning keskkonnale avalduvate 

riskide hindamiseks; 

 määratlema vajalikud riskijuhtimismeetmed, 

et tagada aine ohutu kasutamine teie 

ettevõtte ja klientide poolt; 

 ajakohastama ohutuskaardid vastavalt 

nõuetele; 

 esitama registreerimistoimiku Euroopa 

Kemikaaliametile; osa sellest võib esitada 

ühiselt teiste ettevõtetega;  

 tasuma registreerimise lõpuleviimiseks 

registreerimistasu. 
 

Kui teie ettevõte kasutab kemikaale 

töökeskkonnas, uurige tööandjalt, kas: 

 

 teie kasutatavad keemilised ained on juba 

registreeritud või on need kavas 

registreerida 2013. aastal; see teave on 

ECHA veebisaidil; 

 teie kasutusalasid käsitletakse ajakohastel 

ohutuskaartidel; 
 kemikaalide ohutu kasutamise tagamiseks 

rakendatakse ohutuskaartidel ja 

kokkupuutestsenaariumides kirjeldatud 
riskijuhtimismeetmeid. 

REACH 2013 – tegutse kohe  

MIKS PEAKSITE TUNDMA MURET? 

 

Kui teie ettevõte ei täida REACH-määruse 

nõudeid, võib see avaldada teile märkimisväärset 

mõju, sest te ei pruugi kasutada kemikaale ohutul 

viisil. Lisaks võivad riiklikud jõustamisasutused 

rakendada meetmeid, mis võivad suurendada 

ettevõtte kulusid, ja lõpptulemusena isegi sulgeda 

tootmisliinid. 
 

MIS KASU ON NENDEST REEGLITEST TEILE? 

 

Need tervishoiu- ja ohutuseeskirju täiendavad 

reeglid parandavad töötajate kaitset, sest need 

edendavad kemikaalide ohutut kasutamist, 

vähendavad kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ja 

väldivad neist tulenevaid kutsehaigusi. 

 

KUST LEIDA TÄIENDAVAT TEAVET JA TUGE? 

 

ETUC pakub REACH-veebilehti: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA pakub juhendeid, IT-vahendeid ja abi 

ettevõtetele, et nad saaksid täita oma kohustusi 

kemikaalide registreerijate ja kasutajatena: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Riiklikud REACH-kasutajatoed jagavad 

praktilisi nõuandeid kohalikes keeltes: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA annab teavet ohtlike ainete 

kutsekasutusega seotud riskide juhtimise kohta: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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