
Terminoloogia teie 
keeles
ECHA-term on veebiteenus, mis pakub Euroopa 
Liidu 23 ametlikus keeles üle 1300 õigustermini 
ja nende määratlused. Teavet saab filtreerida ja 
mitmesugustes vormingutes alla laadida. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

ECHA teenuste 
ülevaade

Kas ECHA on mulle 
tähtis?
Jah, kui olete

• ettevõte, kes toodab, impordib, levitab või 
kasutab kemikaale; 

• töötaja, kes käsitseb kemikaale; 

• kutse- või valdkonnaühing kemikaalide või 
tootmissektoris; 

• vabaühendus, kes tegutseb inimtervise, 
keskkonna ja loomakaitse valdkonnas;

• tarbija, kes on huvitatud ohutumatest 
toodetest ja säästvast tarbimisest;

• ajakirjanik, kes tegeleb tervise, keskkonna, 
tarbijate, ettevõtete ja seonduvate 
küsimustega;

• poliitik riigi, Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil; 

• riigi ametiasutus Euroopa Liidus ja Euroopa 
Majanduspiirkonnas; 

• teadlane või õppejõud, kes tegeleb 
regulatiivteadusega või on sellest huvitatud.

ECHA kontaktandmed: 
http://echa.europa.eu/et/contact
Tel +358-9-686180

Jälgige meid:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Uued eeskirjad
Euroopa kemikaaliõigusaktid on viimastel aastatel 
palju muutunud, sest jõustunud on neli määrust, 
millega tagatakse Euroopa Liidus kemikaalide vaba 
liikumine ning inimeste tervise ja keskkonna hea 
kaitse: 

• REACH-määrus – kemikaalide registreerimine, 
hindamine, autoriseerimine ja piiramine 

• CLP-määrus – ohtlike kemikaalide 
klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine 

• BPR-määrus – biotsiidimäärus 
• PIC-määrus – ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide 

rahvusvahelises kaubanduses kasutatav teabel 
põhinev nõusolek 

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tagab nende 
määruste järjepideva rakendamise kogu Euroopa 
Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides – 
Islandis, Liechtensteinis ja Norras.

Õigusaktide teave meie veebilehel on olemas 
Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.
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Kemikaalide 
ohutu kasutamise 
edendamine
ECHA teeb koostööd rahvusvaheliste asutustega 
ja regulatiivasutustega kõikjal maailmas 
kemikaaliohutuse uute ning tekkivate probleemide 
lahendamisel.

Tööstust, akadeemilisi ringkondi ja 
kodanikuühiskonda Euroopa Liidu tasandil 
esindavad sidusrühmade organisatsioonid on ECHAs 
akrediteeritud ning teevad ametiga koostööd 
inimtervise ja keskkonna kaitsel.  
http://echa.europa.eu/et/about-us

Kemikaaliteave
ECHA veebileht on ainulaadne teabeallikas Euroopas 
toodetavate ja sellesse imporditavate kemikaalide, 
nende ohtlike omaduste, klassifitseerimise ja ohutu 
kasutamise kohta. See teave pärineb otse tootjatelt 
ja importijatelt.
http://echa.europa.eu/et/information-on-
chemicals

Kemikaalid meie elus
Veebilehe siin jaotises selgitatakse, kuidas kemikaale 
saab ohutult kasutada nii kodus kui ka tööl, samuti 
tarbijate õigust küsida, mis kehtestati REACH-
määrusega.
http://echa.europa.eu/et/chemicals-in-our-life

Aitame ettevõtetel 
järgida õigusaktide 
nõudeid
ECHA veebilehel on järgmine kasulik teave 

Kohustuste tuvastamine
Navigaatori abil saate teada oma REACH- ja 
CLP-rolli ning sellega seotud teavet. 

Ajakohane teave 
Tellige meie uudised aadressilt 
http://echa.europa.eu/et/subscribe

Üritustel osalemine
Korraldame igal aastal sidusrühmade konverentse, 
kus pakume ka individuaalset nõustamist. Need on 
tasuta ja neid saab jälgida ka veebis. Samuti saate 
registreeruda osalema tasuta veebiseminaridel.

Vastused tüüpilistele küsimustele
Sirvige meie üha mahukamaks muutuvat 
korduvate küsimuste loetelu või otsige sellest 
märksõnade järgi. 

Abi Euroopa Liidu keeltes
Euroopa Liidu keeltes pakuvad abi meie 
veebileht ja riiklikud kasutajatoed.

Tasusoodustuse õiguse kontrollimine
Väike- ja kesksuurtele ettevõtetele (VKE) 
kehtib REACH- ja BPR-määruse nõuete täitmisel 
tasusoodustus. Kontrollige enda staatust 
interaktiivse testiga ja järgige üksikasjalikke 
juhiseid, kuidas teatada ettevõtte suurus õigesti. 

Tugi
http://echa.europa.eu/et/support

VÄLJAANDED
• Teabelehed
• Faktid ja andmed, aruanded ja seminarimaterjalid
• Juhendid
•  Lühijuhendid
Väljaanded on Euroopa Liidu 23 keeles aadressil  
http://echa.europa.eu/et/publications

IT-VAHENDID
Saate esitada kemikaalitoimiku järgmiste 
vahendite abil:
• IUCLID – liigendab andmed.
• REACH-IT ja R4BP 3  esitavad ja ajakohastavad 

teavet.  
• Chesar koostab kemikaaliohutuse aruande.

Tegevus ohtlike 
kemikaalidega
Teeme koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Liidu liikmesriikidega, et määrata kindlaks 
inimtervisele ja keskkonnale väga ohtlikud 
ained ning otsustada, mis ained vajavad 
regulatiivset riskijuhtimist Euroopa Liidu tasandil. 
Lõppeesmärk on asendada need ained ohutumate 
alternatiividega.
http://echa.europa.eu/et/addressing-chemicals-
of-concern

Kuidas osaleda?
ECHA korraldab järgmiste ettepanekute avalikke 
arutelusid:

• ainete loomkatsed; 
• ohtlike kemikaalide klassifikatsiooni 

ühtlustamine; 
• väga ohtlike ainete nimetamine;
• otsustamine, mis ained vajavad eelnevat 

autoriseerimist;
• konkreetsetele ettevõtetele ajutise kasutamise 

lubamine;
• ainete teatud kasutusalade piiramine;
• otsustamine, mis biotsiiditoimeained tuleb 

asendada ohutumatega.   

Tellige teated ja osalege: 
RSS-kanal – http://echa.europa.eu/et/
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