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Miks   
on vaja kõnelda ohu käsitusest?

Peaaegu kõik tööstusettevõtted kasutavad oma tootmises 
kemikaale, olgu tegu ainete sünteesimise, segude valmis-
tamise või toodete, näiteks mööbli, tekstiili ja mootorite 
valmistamisega vms. Ettevõte võib hankida kemikaale 
toor- või abimaterjaliks, kasutada neid tootmises  
ja/või toote koostises, suunata neid heitmena õhku või 
vette või kõrvaldada need. Igale etapile tuleb kohaldada 
eri õigusnõudeid. Kuna (keskkonnale või inimesele) 
ohtlike ainete kasutamist reguleeritakse õigusaktidega, on 
ettevõtetel oluline teada, kas nende kasutatav kemikaal 
on ohtlik või mitte ning kuidas seda õigel viisil käsitseda. 
Ettevõtetele valmistab siiski sageli probleeme see, et eri 
(kemikaalidega seotud riskijuhtimise ja (vee-)keskkonna) 
õigusraamistikes selgitatakse ja määratletakse ohtlike 
ainete mõistet erinevalt, eri kriteeriumidele tuginedes 
ning sama liiki õigusaktides kasutatakse sageli erinevaid 
mõisteid sõna „ohtlik” tähenduses. Segaduse ja vääriti-
mõistmise vältimiseks on seetõttu oluline selgeks teha, 
milliseid määratlusi kasutatakse ning milline neist teatud 
tööolukorras kehtib.

Selle voldiku eesmärk on selgitada lugejaile ohu mõistet 
ELis (kuigi selge ja täpne määratlus puudub). Kuna oht-
liku aine määratlus hõlmab ainult aine omaduste, nende 
määramismeetodite ja vastavate piirväärtuste seadmist, 
on ohu käsitamine laiem raamistik, milles peale mõiste 

„ohtlik aine” selgitamise põhjendatakse, miks on nende 
ainete käsitlemine esmatähtis. Samuti selgitatakse regula-
tiivmeetmete vajalikkust ning seda, kuidas ohtlikke aineid 
peaks läbipaistvalt haldama. Seega käsitletakse selles vol-
dikus ohtlike ainete määratlust ja üldnimetust ning üldist 
lähenemist nende haldamisele. Need teadmised tagavad 
selgituste, otsuselangetamise ja menetluse järjepidevuse 
ning ühtse suundumuse praktilises tegevuses.

See voldik on mõeldud tööstuses ja riigiasutustes töö-
tavatele spetsialistidele, eelkõige neile, kes tegelevad 
tööstusega (lube väljastavates ja järelevalveasutustes) ning 
kes vajavad põhjalikke teadmisi ohtlikest ainetest eri raa-
mistikes. Eesmärk on esitada lugejale üldisem ülevaade ja 
terviklikum arusaam ohu käsitusest ELis, ent selle projekti 
järgmistes trükistes keskendutakse rohkem praktilistele 
vahenditele ja soovitustele ohtlikke aineid reguleerivate 
õigusaktide rakendamiseks ning jõustamiseks (selle kohta 
leiate teavet aadressil http://www.baltacthaz.bef.ee).

 1CLP määruse (EÜ nr 1272/2008) määratluse järgi on piirväärtus aine või segu klassifitseeritud lisandi,
lisaaine või eraldioleva koostisaine künniskogus, mille ületamisel otsustatakse, kas ainet või segu saab klassifitseerida.

Kemikaalide
õigusaktid

Keskkonnakvaliteedi
õigusaktid

?

Prioriteetne
Ohtlik

Väga ohtlikud ained (VOA)

Sama ohtlikud ained
Prioriteetne ohtlik

vPvB
POPs

PTB

Erinev ohtlikke aineid käsitlev terminoloogia EL seadusandluses.  
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Millised   
ained on keskkonnale ohtlikud?

Mõistet „ohtlik” kasutatakse tavaliselt kemikaali võima-
likule ohtlikkusele osutamiseks. Ohtlikkus tuleneb aine 
ühest või mitmest omadusest. See võib olla tingitud aine 
füüsikalis-keemilistest omadustest või toksilisusest ini-
mese tervisele ja keskkonnale (vee- või mullaorganismi-
dele, mesilastele, floorale, faunale, võime tõttu lagundada 
osoonikihti või avaldada pikaajalist toimet keskkonnale 
jne).

Keskkonnale ohtlikest ainetest rääkimisel on olulised 
ainult need omadused, mis kahjustavad ökosüsteemide 
toimimist. See tähendab, et asjaomased on vaid need 
kahjulikud mõjud, mis ohustavad kogu mikroorganis-
mide, taimede või loomade populatsiooni (nõrgestades 
immuunsüsteemi, takistades paljunemist, pärssides 
fotosünteesi). Näiteks DDT kasutamine ohustab valge-
pea-merikotka arvukust sellega, et muudab munakoore 
õhemaks. Akuutset toksilisust üksikutele organismidele 
ei pea ELi keskkonnaõigus eriti oluliseks, kuna loodusel 
on võime taastuda. Peale selle võivad kemikaalid kesk-
konnas suure tõenäosusega laguneda ja lahjeneda. Seega 
ei avalda keskkonnale ega inimestele pöördumatut mõju 
isegi KMR-ained, mis ei ole püsivad ega bioakumuleeru-
vad ning lagunevad või lahjenevad enne nendeni jõudmist.

Seetõttu on eriti ohtlikud sellised ained, mis püsivad ja 
võivad bioakumuleeruda ning on ühtlasi toksilised. Neid 
aineid ei lagundata, nende kontsentratsioon keskkonnas 
aja jooksul suureneb, need ladestuvad loomade rasvkoes 
ning võivad siseneda inimese toiduahelasse,

kutsudes esile suuri pöördumatuid muutusi ning kahjus-
tades seejuures järglasi. Mõnda neist ainetest levitatakse 
tänu nende füüsikalis-keemilistele omadustele kauge-
matesse piirkondadesse. Neid veetakse kõikjale maailmas, 
ka kõige kõrvalisematesse paikadesse ja rikkumata kesk-
kondadesse, mis on looduslikuks elupaigaks ohustatud 
liikidele. Kõige ohtlikumad neist on POPid – püsivad 
orgaanilised saasteained.

Keskkonna ohustamises võib pidada oluliseks ka selliseid 
aineid, mis ülalnimetatud kriteeriumidele ei vasta. Neid 
nimetatakse „sama ohtlikeks aineteks“ ning neile iseloo-
mulikud omadused on:

  ·sisesekretsioonisüsteemi kahjustamine (organismi  
hormoonsüsteemi kahjustamine, mis võib avalduda 
näiteks reproduktiivfunktsioonide kahjustustes, käitu-
mise muutumises või immuunsüsteemi nõrgenemises);

  · lagunemine ohtlikeks aineteks (heitainet ei peeta kuigi 
ohtlikuks, kuid see laguneb keskkonnas väga ohtlikeks 
aineteks või PBT/vPvB aineteks);

  · ained, mis tugevdavad teiste ainete toimet (sünergiline 
toime) või on neurotoksilise toimega (näiteks muuda-
vad organismide käitumist), ning 

  · ained, mis arvatakse kuuluvat PBT/vPvB ainete hulka, 
kuid mis ei vasta kriteeriumidele, sest näiteks ei saa seda 
nende halva veeslahustuvuse tõttu katsega kontrollida.

Ülalloetletud omaduste tõttu võivad need ained toodetest 
või protsesside käigus keskkonda sattumisel kahjustada 
ökosüsteeme ning selle kaudu ka inimese tervist. Ohtlike 
ainete kuhjumisel organismis ja toiduahelas võivad nende 
kontsentratsioonid kehas ületada taseme, millest kõrge-
mal avaldub kahjulik toime. Mitme toiduahela viimaseks 
lüliks olevate inimesteni jõuavad need ained toiduga.

Veekeskkonnale ohtlikud ained
• püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained (PBT)

• väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)

• samaväärseid ohte põhjustavad ained (sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad, 
  ohtlikeks aineteks lagunevad ained, sünergilise või neurotoksilise toimega ained jms)

• KMR – kui need on püsivad ja bioakumuleeruvad

Püsivad ained
  · säilivad keskkonnas 
pikka aega
  · nende kontsentratsioon 
keskkonnas aja jooksul 
suureneb
  · kanduvad heiteallikast 
väga kaugele

Bioakumuleeruvad ained
  · akumuleeruvad vetikates 
ja mikrofüütides
  · akumuleeruvad veeloo-
made (näiteks kalade, 
karpide) rasvkudedesse 
ning saastavad seetõttu 
inimese toitu
  · neid on leitud rinnapiimast

Toksilised vetikatele, 
loomhõljumile (daphnia), 
kaladele, imetajatele, 
inimesele

  · võivad olla surmavad
  · võivad põhjustada 
vähkkasvajaid
  · võivad kahjustada loodet
  · võivad kahjustada viljakust
  · võivad põhjustada 
geneetilisi kahjustusi
  · võivad kahjustada 
närvisüsteemi
  · võivad kahjustada 
siseorganite tööd
  · võivad põhjustada 
arenguhäireid

Sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustajad

  · võivad põhjustada 
eluslooduses feminisat-
siooni või maskulinisat-
siooni
  · võivad kahjustada inimese 
immuunsüsteemi

NEED AINED EI OLE OHUTUD ÜHESKI KONTSENTRATSIOONIS!
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Õigus- 
 

 
raamistikud ja ohtlikud ained 

Veekeskkonna seisukohalt on meie riikide jaoks kõige 
olulisemad järgmised raamistikud, milles määratletakse 
ohtlikke aineid:

  · Määrus nr 1272/2008, milles käsitletakse keemiliste 
ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist (CLP määrus);
  · Määrus nr 1907/2006, milles käsitletakse kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH määrus);
  · Vee raamdirektiiv 2000/60/EÜ (WFD) ja prioriteetsete 
ainete direktiiv 2008/105/EÜ;
  · Helsingi konventsioon, milles käsitletakse Läänemere 
piirkonna merekeskkonna kaitset (HELCOM).

Keemiliste ainete ja segude 
klassifitseerimine, märgista-
mine ja pakendamine

ELi määrus nr 1272/2008 (EÜ), milles käsitletakse kee-
miliste ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist 
ja pakendamist, niinimetatud CLP määrus, jõustus  
20. jaanuaril 2009. See hakkab järk-järgult asendama oht-
like ainete direktiivi (67/548/EMÜ) ja ohtlike valmististe 
direktiivi (1999/45/EÜ). Mõlemad asendatakse täielikult  
1. juuniks 2015, ent ainete uusi klassifitseerimise, mär-
gistamise ja pakendamise nõudeid tuleb täita juba  
1. detsembrist 2010.

CLP määrusega sätestatakse kriteeriumid ja reeglid ainete 
ning segude klassifitseerimiseks ja märgistamiseks.

Selle määruse artiklis 3 esitatakse mõiste „ohtlik” mää-
ratlus, mille kohaselt on ohtlikud kõik ained (ja segud), 
mis vastavad vähemalt ühe ohuklassi kriteeriumidele. 
Ohuklassid hõlmavad füüsikalis-keemilisi ohte ning oht-
likkust inimese tervisele ja keskkonnale. Ohtlike ainete 
kriteeriumidele vastavaid aineid tuleb märgistada CLP 
määruses sätestatud korra järgi.

Praeguses klassifitseerimis- ja märgistussüsteemis  
(ohtlike ainete direktiiv (67/548/EMÜ) ja ohtlike valmis-
tiste direktiiv (1999/45/EÜ)) kasutatakse inglise keeles 
mõiste hazardous (’ohtlik’) asemel mõistet dangerous 
(’ohtlik’). Nende kahe süsteemi kriteeriumid on sarnased, 
kuid ei kattu täielikult 

CLP määrus kohustab kõiki keemiliste ainete ja segude 
tootjaid ning importijaid tegema kindlaks kõik ainete 
füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksiko-
loogilised omadused, mis võivad tavapärasel käitlemisel 
ja kasutamisel riske tekitada, klassifitseerimisega seotud 
kohustusi kehtestatakse ka allkasutajatele.

CLP määrus jõustus 20. jaanuaril 2009. CLP määrus on 
otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides 
liikmesriikides, k.a Eestis.  

Määruse saab eesti keeles allalaadida: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ET:PDF

Füüsikalis-keemilised omadused Toksilised omadused Ökotoksilised 
omadused

Ohusümbolid 
DSD/DPD järgi

CLP  
piktogrammid

SDS/DPD direktiivi ja CLP määruse ohusümbolite võrdlus.
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REACH määrus 
REACH määrus reguleerib kõigi kemikaalide tootmist ja 
kasutamist ELi turul. See sätestab nõuded ainete registree-
rimiseks, hindamiseks, autoriseerimiseks ja piiramiseks, 
samuti kemikaaliteabe (näiteks ohutuskaardi) edastami-
seks tarneahelas ning tööstuse ja asutuse vahel.

REACH määruses tähistatakse prioriteetseid aineid mõis-
tega „väga ohtlik aine” (VOA), mida õiguslikult ei ole 
määratletud. Artiklis 57 määratletakse VOAsid järgmiste 
ainete rühmana:

  · 1. või 2. kategooria KMR
(direktiivi 67/548/EMÜ ja CLP määruse alusel);

  · PBT või vPvB REACHi XIII lisa järgi;

  · sama ohtlikud ained (selged kriteeriumid puuduvad; 
eraldiseisvate juhtumite hindamisel on leitud tea-
dustõendeid, et need ained võivad tõsiselt kahjustada 
inimese tervist või keskkonda, näiteks sisesekretsiooni 
kahjustavate või neurotoksiliste omaduste tõttu, ning 
võivad seetõttu olla sama ohtlikud).

REACHis on sätteid, millega reguleeritakse VOAde 
tootmist ja kasutamist:

  · Kui registreerija leiab hindamisel, et aine on PBT või 
vPvB, peab ta esitama allkasutajale ohutuskaardi.  
Hindamist nõutakse juhul, kui registreeritavad aineko-
gused ületavad 10 t/a.

  · Ohutuskaart tuleb koostada ka VOAna tuvastatavatele 
ainetele, mis on kantud autoriseeritavate ainete kandi-
daatnimekirja (vaadake tabelist 3 esialgseid ettepane-
kuid kandidaatainete nimekirja koostamiseks). Tuvas-
tamine toimub liikmesriikide või ameti ettepanekul 
tehnilise toimiku alusel.

  · Kui tooted sisaldavad autoriseeritavate ainete kandi-
daatnimekirja kantud VOAd, võidakse nõuda ameti tea-
vitamist ning teabe esitamist allkasutajale (artikkel 7).

  · Mõni kandidaatide nimekirjas olev aine võidakse kanda 
XIV lisa autoriseeritavate ainete nimekirja. Lisasse XIV 
kantud ained tuleb autoriseerida enne, kui seda kasu-
tada sooviv äriühing või temast tarneahelas ülalpool 
olev osaleja seda kasutama hakkab.

ELi kriteeriumid PBT/vPvB ainete jaoks määratletakse 
REACHi määruse XIII lisas. Nende eristamise alusteks on 
püsivus (poolestusaeg), bioakumuleeruvus (biokontsent-
ratsiooni tegur) ja toksilisus (krooniline toksilisus vee-
organismidele, kantserogeensus või mutageensus (1. või  
2. kategooria), reproduktiivtoksilisus (1., 2. või 3. kate-
gooria) või krooniline mõju inimese tervisele (R48),  
vaadake ka tabelit 1. 

REACH määrus puudutab eelkõige (eraldiolevate või segu-
des ja toodetes sisalduvate) keemiliste ainete tootjaid ja 
importijaid, ent ka allkasutajad peaksid osalema aktiivselt 
teabevahetuses ja järgima riskijuhtimise meetmeid ning 
teatud juhul võib neil olla ka otseseid kohustusi.

REACH jõustus 1.juunil 2007. REACH määrus on  
otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt  
kõikides liikmesriikides, k.a Eestis.  

Määruse saab eesti keeles allalaadida: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:ET:PDF

Vee raamdirektiiv ja  
prioriteetsete ainete direktiiv

Vee raamdirektiivi eesmärk on reguleerida Euroopa  
pinnaveekogude haldamist (kasutamist ja kaitset).  
Eesmärk on tagada pinnavee keemilise koostise parane-
mine 2015. aastaks.

Vee raamdirektiivis eristatakse prioriteetseid aineid (mille 
heitmeid tuleb võimalikult palju vähendada) ja prioriteet-
seid ohtlikke aineid (mille kasutamine tuleks lõpetada 
või heitmed ja juhuslik sattumine keskkonda järk-järgult 
kaotada 2020. aastaks).

Vee raamdirektiivis peetakse prioriteetseks aineid, mis 
ohustavad keskkonda ning selle kaudu ka muud, seega 
arvestatakse ohtudega keskkonnale ja inimese tervi-
sele. Prioriteetsed on need ained, mida kogu ühenduses 
peetakse veekeskkonnale ohtlikuks. Nende hulgas on 
prioriteetsed ohtlikud ained, mis on toksilised, püsivad 
ja bioakumuleeruvad, ning muud ained, mis on sama 
ohtlikud. Vee raamdirektiivis ei ole määratlusi ega kri-
teeriume prioriteetsete (ohtlike) ainete eristamiseks.  
Esitatakse 33 ainest koosnev nimekiri, mis on koostatud 
ELi riski- või lihtsustatud hindamise alusel, kasutades 
(a) andmeid ökotoksilisuse ja inimesele toksilisuse kohta, 
(b) (seire)andmeid ulatusliku keskkonnasaastuse kohta 
või (c) teavet, mis osutab ulatuslikule keskkonnasaastu-
sele (suured tootmismahud ja kasutuskogused, laialdane 
kasutus jne).
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Prioriteetsete ainete direktiivi (2008/105/EÜ) 
II lisas esitatakse nimekiri 33 prioriteetsest ainest,
mida peetakse peamiseks ohuks Euroopa veekogudele. 
Neist 20 ainet loetakse prioriteetseteks ohtlikeks aineteks, 
mis on sise-, siirde-, ranniku- ja territoriaalvetele eriti 
ohtlikud. Veel 13 ainet tuleb läbi vaadata, et selgitada, kas 
nad on prioriteetsed (ohtlikud) ained, ning need on III lisa 
nimekirjas (see tähendab, et lähitulevikus võidakse neile 
ainetele kehtestada saastamise vähendamise või selle 
lõpetamise nõue). Ainete nimekirjade kohta leiate teavet 
tabelist 3. 

Vee raamdirektiivis ei ole eraldi ettekirjutusi priori-
teetsete (ohtlike) ainete käitlemise jaoks, kuid seda 
kontrollitakse muude (keskkonna) õigusaktidega: 
 

  ·Prioriteetsete Ainete direktiivi I lisas on sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardid (EQS) prioriteetsete 
(ohtlike) ainete jaoks. EQS tähendab saasteaine või 
saasteainete rühma kontsentratsiooni, mida ei tohiks 
inimese tervise ja keskkonna kaitsmise vajadust silmas 
pidades vees, setetes ega elustikus ületada. EQS on 
aastane keskmine kontsentratsioon või suurim lubatav 
kontsentratsioon sise- ja muudes pinnaveekogudes. 

  ·Direktiiv 96/61/EÜ, milles käsitletakse saastuse komp-
leksset vältimist ja kontrolli (IPPC) ning nõutakse 
kasutatavate ja keskkonda eralduvate prioriteetsete ja 
prioriteetsete ohtlike ainete tuvastamist keskkonnaloa 
taotlemisel ning parima võimaliku tehnika kasutamist 
heitmete vähendamiseks või peatamiseks.

Vastav seadusandlus Eestis:

- Veeseadus 
- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
- Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 
- Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinna- ja merevees 
- Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate 

ohtlike ainete kohta 
- Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2 
- Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus

Helsingi konventsioon 
Läänemere piirkonna 
merekeskkonna kaitse kohta

HELCOMi konventsioonile on kirjutanud alla Läänemerd 
ümbritsevad riigid ning selles on määratletud Läänemere 
kaitse (sealhulgas keemilise saastuse eest) eesmärgid, 
meetodid ja uurimisvaldkonnad. HELCOMi soovituses 
19/5 täpsustatakse ohtlike ainete käsitlemist - nime-
kirjas olevaid aineid tuleks vältida ning nende heitmeid 
tuleks võimalikult palju vähendada, nii et nende ainete 
kontsentratsioon läheneks looduslikule tasemele. Selle 
eesmärgi saavutamise tähtaeg on 2021. aasta.

HELCOMi määratluse järgi on ohtlikud ained toksilised, 
püsivad ja bioakumuleeruvad (PBT) või väga püsivad 
ja väga bioakumuleeruvad (vPvB). Peale selle loetakse 
ohtlikuks ka need ained, mis on sama ohtlikud, näiteks 
mõjutavad hormoon- ja immuunsüsteemi. Soovituse 19/5 
määratluse järgi kuuluvad ohtlike ainete hulka PBTd ja 
prioriteetseid meetmeid nõudvad ained, mille suhtes on 
vaja võtta meetmeid hoolimata sellest, et need ei vasta 
kriteeriumidele. Nende hulka on lisatud ained, mis on 
sünergilise toimega teiste saasteainete suhtes, ning ained, 
mis võivad laguneda PBT-aineteks. Ainete nimekirjade 
kohta leiate teavet tabelist 3. 

HELCOMis määratletakse ohtlikke aineid selle järgi, kui 
ohtlikud on nad keskkonnale ja inimese tervisele ning 
milline on nendega kokkupuude ja nendega seotud riskid. 
Valik langetatakse konventsiooniosaliste ühiste hindamis-
toimingute kaudu. Nimekiri valitud ainetest, mille suhtes 
tuleks võtta prioriteetseid meetmeid, on esitatud soovi-
tuses 19/5. Lisaks esitas HELCOM 2007. aastal eriprojekti- 
Läänemere tegevuskava (BSAP), et tagada kõigi võimalike 
meetmete võtmist saastuse vähendamiseks Läänemeres 
ja kahjustatud merekeskkonna taastamiseks. Selles kes-
kendutakse 13 ainele (vaadake tabelit 3), mille jaoks tuleb 
2010. aastaks töötada välja riiklikud rakendusprogrammid, 
mille mõjusust hakatakse hindama 2013. aastal.

HELCOMi konventsiooniga osalisi ei seota, vaid antakse 
soovitusi heitmete ohjamiseks ja eesmärkide saavuta-
miseks Läänemerel. Heitmete ohjamisel tuleks esimese 
meetmena kasutada asendamist, seejärel soovitatakse 
järgida parimat tava või kasutada parimat võimalikku teh-
nikat (PVT), piirata kasutamist ning rakendada põhimõtet, 
et saastaja maksab.

 
Eesti allkirjastas HELCOM konventsiooni aastal 1992,  
ratifitseeris 1995. aastal. 
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Teave ainete kohta

Kemikaalide
ohjamine
(REACH, CLP) (WFD, HELCOM) 

Keskkonna- (vesi)
kvaliteet (vesi)

Punktsaaste
õigusraamistik (IPPC)

Tööohutuse- ja tervishoiu
õigusraamistik

Toote ohutuse
õigusraamistik

Miks   
on vaja veega seoses teada kemikaale 
puudutavaid õigusakte?

Kemikaale puudutavate õigusaktide nõuetekohane 
rakendamine on oluline tingimus muude õigusaktide 
(näiteks vett, töötervishoidu ja -ohutust, saastuse komp-
leksset vältimist ja kontrolli (IPPC) puudutavate õigus-
aktide) tõhusaks kasutamiseks, kuna sellega tagatakse 
kõigi vajalike andmete kogumine aine omaduste kohta  
(st füüsikalis-keemilised omadused, toksilisus inimesele 
ja keskkonnale, aine saatus keskkonnas jne) ning selle 
teabe edastamine tarneahelas. Paraku peab tunnistama, et 
kui see teave ei ole kättesaadav ning seda tarneahelas alla-
poole ei edastata, siis on äriettevõttel võimatu muid õigus-
akte nõuetekohaselt täita. See on meie riigis üks suurimaid 
takistusi keskkonna õigusaktide tõhusale rakendamisele. 
Seega tuleks keskkonna õigusraamistike täiustamisel ja 
elluviimisel arvestada ka kemikaaliseadusi.

Miks   
on nii palju erinevaid õigusakte, 
mis käsitlevad ohtlikke aineid?

Ohtlikke aineid võib keskkonda eralduda igal toote olelus-
ringi etapil: toormaterjalist (keemiatoodetest), tootmises 
(sealhulgas protsessis tekkivad ained, näiteks dioksiinid), 
transportimisel, toote kasutamisel või jäätmete käitlemi-
sel. Kõiki neid etappe reguleeritakse, et vältida või vähen-
dada ohtlike ainete eraldumist keskkonda, et võimalikult 
palju ära hoida või vähendada nende halba mõju inimesele 
ja keskkonnale.

Ohtlikke aineid satub keskkonda endiselt otsese väljavoolu 
teel ettevõtetest pinnavette, reoveepuhastitest, välisõhku 
paiskumisel ning seejärel sadenemisel atmosfäärist, seis-
vatest varudest, saastatud pinnasest, prügilate lekkimisel 
jne. Olenevalt keskkonda eraldunud ainete võimaliku 
mõju ulatusest ja keskkonna tundlikkusest, võidakse 
rakendada lisaõigusakte, näiteks Helsingi Läänemere 
konventsiooni ning muid rahvusvahelisi konventsioone 
või leppeid (POPid jne).

Ohtlikke aineid käsitlevad ja reguleerivad erinevad õigusaktid.
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Vee raamdirektiiv
HELCOM konventsioon

HEITMED:
Reovesi, heitvesi

REACH määrus

TOOTED

Ülemaailmne

REACH määrus
CLP määrus

IPPC

TOORMATERJAL

Ettevõte
IP

P
C

POPs, ODS, GHS, LRTP,
kliima soojenemine

Läänemeri
HELCOM konventsioon

EL
REACH, jäätmed,

tooteohutus Vesikonnad
WFD

Õigusaktide erinevad tasandid 
(ülemaailmne, Euroopa Liit, Läänemeri, vesikonnad), 
mis seavad kohustusi ja nõudmisi tööstusettevõtetele.

Iga toote olelusringi etapil võib keskkonda eralduda 
ohtlikke aineid. Tööstusettevõtetes on iga etapp 
(toormaterjali käitlemine, tootmisprotsessid, toote 
kasutamine, jäätmete käitlemine, jne.) reguleeritud 
vastava seadusandlusega.
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Mõisted 
 

ja kriteeriumid, mis  
puudutavad ohtlikke aineid.

Nagu eespool öeldud, kasutatakse ohtlike ainete õigus-
raamistikes erinevaid lähenemisi ja kriteeriume ainete 
valimiseks, mida soovitakse reguleerida. Kasutatakse 
isegi erinevat ohtlike ainete üldnimetust. Kriteeriumide 
erinevus võib tuleneda eesmärkidest ja prioriteetidest 
keskkonna kaitsmisel ohtlike ainete eest.

Järgnevas tabelis iseloomustatakse üksikasjalikumalt eri-
nevate raamistike (kättesaadavaid) kriteeriume keskkon-
nale ohtlike ainete eristamiseks.

Õigusakt
Prioriteetsete  
ainete nimetused

Klassifitseerimist,  
märgistamist ja pakendamist 
käsitlev direktiiv 
(67/548/EMÜ)

ohtlik

CLP ohtlik

REACH väga ohtlikud ained –  
VOA (KMR, PBT/vPvB, 
sama ohtlikud ained)

Vee raamdirektiiv prioriteetsed ained, prioriteetsed 
ohtlikud ained, muud 
saasteained

HELCOMi konventsioon ohtlikud ained, prioriteetseid 
meetmeid nõudvad ained

Tabel 1. Erinevate raamistike kriteeriumid (keskkonnale) ohtlike ainete eristamiseks

Raamistik Kasutatav 
nimetus

Püsivuse kriteeriumid Bioakumu-
latsiooni 
kriteeriumid

Toksilisuse 
kriteeriumid

Muud kriteeriu-
mid ja märkused

CLP Ohtlik aine Ei ole kergesti lagundatav BCF ≥ 500  
(log Kow ≥ 4)

(akuutne < 1 mg/l) 
krooniline < 100 mg/l

Aine omadus, mille 
alusel on teda 
võimalik klassifitsee-
rida mõnda CLP 
ohuklassi

REACH  
PBT

Püsivad, 
bioakumuleeru-
vad ja toksilised 
ained

Lagundatavus ei ole omane või 
poolestusaeg: merevees > 60 
päeva, magevees või suudmeala 
vees >40 päeva, meresettes >180 
päeva, magevee- või suudmeala-
vee settes >120 päeva, pinnases  
>120 päeva

BCF > 2000 NOEC < 0,01 mg/l või 
kantserogeen või 
mutageen (1. ja 2. 
kat.) või reproduk-
tiivtoksiline aine (1., 
2. ja 3. kat.) 
Pikaajalisel 
kokkupuutel võib 
kahjustada tervist 
(R48)

REACHi 
vPvB

Väga püsivad ja 
väga bioakumu-
leeruvad ained

Lagundatavus ei ole omane või 
poolestusaeg: merevees, 
magevees või suudmealavees > 60 
päeva, merevee-, magevee- või 
suudmealavee settes >180 päeva, 
pinnases > 180 päeva

BCF > 5000 -

REACH  
VOA

Väga ohtlikud 
ained

Vaadake REACHi määrusest 
PBT-d ja vPvB-d

Vaadake REACHi 
määrusest PBT-d 
ja vPvB-d

Kantserogeensed, 
mutageensed või 
reproduktiivtoksili-
sed ained, 1. või 2. 
kategooria

Ained, mille 
erihindamisel leitakse 
teadustõendeid 
võimalike tõsiste 
mõjude kohta, mis on 
sama ohtlikud

WFD Prioriteetsed 
ained ja 
prioriteetsed 
ohtlikud ained

Riskid inimese tervisele või 
keskkonnale

Arvestatakse ELi 
riskihindamise ja 
raamistike prioriteet-
seid aineid. 

HELCOM Ohtlikud ained 
Prioriteetseid 
meetmeid 
nõudvad ained

Leiduvad ühes või mitmes 
keskkonnaruumis  Jõuavad või 
tõenäoliselt jõuavad merekesk-
konda.

Ohustavate 
tegurite viited 
riskidele 
merekeskkonnale 
või toidu kaudu 
ka inimese 
tervisele

Ohtlike omaduste 
tõttu veekeskkonnale 
või selle kaudu 
üldiselt ohtlikud 
ained

Muud ohud on 
sünergiline toime, 
lagunemine PBTks või 
sünergiliselt toimivad 
ained ja muud ohud, 
nagu sisesekretsioo-
nisüsteemi kahjusta-
mine
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Mõne muu raamistiku kriteeriumid

Raamistik Kasutatav 
nimetus

Püsivuse kriteeriumid Bioakumu-
latsiooni 
kriteeriumid

Toksilisuse 
kriteeriumid

Muud kriteeriu-
mid ja märkused

OSPAR Tõenäoliselt 
ohtlikud ained 
Prioriteetseid 
meetmeid 
nõudvad 
kemikaalid

Poolestusaeg  50 päeva log Kow ≥ 4 või 
BCF ≥ 500

Tveeorg: akuutne 
L(E)C50 = < 1 mg/l, 
pikaajaline NOEC = < 
0,1 mg/l või Timetaja: 
KMR või krooniline 
toksilisus

Võib puudutada ka 
aineid, mis võivad olla 
sama ohtlikud 
(näiteks sisesekret-
siooni kahjustajad)

ÜRO POP Püsiv orgaaniline 
saasteaine (nn 
räpane tosin)

Poolestusaeg vees > 2 kuud või 
setetes/pinnases > 6 kuud

BCF > 5000 või 
log Kow > 5 või 
elustikuseire 
andmed

Tõendid kahjuliku 
mõju kohta inimese 
tervisele või 
keskkonnale või 
toksilisuse näitajad, 
mis viitavad inimese 
tervist või keskkonda 
kahjustavale mõjule

Kaugkanne: 
Mõõdetavad tasemed 
saasteallikast 
kaugemal või 
seireandmed 
kaugematest 
piirkondadest või 
tõendavad multimee-
diamodelleerimise 
andmed ning 
poolestusaeg õhus  
> 2 päeva

UN ECE POP Püsiv orgaaniline 
saasteaine

Poolestusaeg vees > 2 kuud või 
setetes/pinnases > 6 kuud

BCF > 5000 või 
log Kow > 5

Võib kahjustada 
inimese tervist ja/või 
keskkonda

Kaugkanne: 
Aururõhk < 1000 Pa ja 
poolestusaeg õhus > 2 
päeva või seireand-
med kaugematest 
piirkondadest

US EPA PBT DT50 vees/pinnases/setetes ≥ 60 
ja DT50 õhus > 2 päeva

BCF > 1000 Toksilisus kaladele: 
Vähene oht > 10 mg/l 
Keskmine oht 0,1–10 
mg/l Suur oht < 0,1 
mg/l

US EPA vPvB DT50 vees/pinnases/setetes > 180 
ja DT50 õhus > 2 päeva

BCF >= 5000

     
Mida need kriteeriumid tähendavad?

BCF – biokontsentratsiooni teguri abil kirjeldatakse kemikaalide 
ladestumist organismides, peamiselt saastatud keskkonnas 
elavates veeorganismides. BCF on organismis ja seda 
ümbritsevas vees lahustunud kemikaali kontsentratsioonide 
suhe: 

BCF = kontsentratsioon organismis /  
kontsentratsioon keskkonnas 

Biokontsentratsiooni põhjustab aine imendumine veest läbi 
lõpuste membraanide või keha muude välispindade ning selle 
püsimajäämine organismi.

BCF on seotud jaotusteguriga (oktanool/vesi) järgmiselt: 
logBCF = 0,79 x logKow – 0,4 või BCF = 0,85 x logKow – 0,7
või BCF = 0,048 x Kow

Jaotustegur (oktanool/vesi, Kow) 

Kow on oktanoolis ja vees lahustunud kemikaali kontsentratsioonide 
suhe:

Kow = kontsentratsioon oktanooli faasis / kontsentratsioon vee faasis

Oktanool on orgaaniline lahusti, mida kasutatakse mudelsüsteemis 
loodusliku orgaanilise aine (näiteks mulla ja kolloidsete humiinainete, 
elusorganismide lipiidide jne) aseainena.

Kow näitab kemikaali soodumust (eelistust) jaotumisel orgaanilise faasi 
(näiteks kala, muld) ja veefaasi vahel. 

Kow väärtused jäävad vahemikku 10-3–107, (log Kow –3–7).

Madala Kow väärtusega (näiteks alla 10) kemikaale võib pidada üsna
 hüdrofiilseks; neid iseloomustavad üldiselt hea lahustuvus vees ning 
madalad absorptsiooni- (pinnases/setetes) ja biokontsentratsiooni- 
tegurite (veeorganismides) väärtused. Vastupidi, suure Kow väärtusega 
(näiteks üle 104) kemikaalid on väga hüdrofoobsed, neid iseloomusta-
vad vähene veeslahustuvus, kõrged adsorptsiooni- (pinnases/setetes), 
retentsiooni- ja biokontsentratsiooni teguri väärtused.
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Mida need kriteeriumid tähendavad?

NOEC – täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon on 
suurim kontsentratsioon, mille puhul ainega kokkupuutuvates 
organismides ei täheldata mingeid statistiliselt olulisi toimeid 
(muutusi morfoloogias, funktsioneerimisvõimes, kasvus, 
arengus ega elueas) võrreldes samade liikide ja tüvedega 
samades tingimustes, kus toimub kokkupuude.

L(E)C50 – surmava (toime) kontsentratsiooni korral 50% katseorganis-
midest sureb või saab mõnel muul viisil tõsiselt kahjustada. Seda 
suurust kasutatakse enamasti juhul, kui loom puutub kemikaaliga 
kokku sissehingamisel. Kui kokkupuude tuleneb allaneelamisest, 
kokkupuutest nahaga või süstimisest, kasutatakse üldiselt suurust LD50 
(surmav doos).

Biolagundatavus tähendab seda, et organismid, näiteks mullas ja 
pinnavees elavad bakterid, saavad ainet lagundada. Peaaegu 
kõiki aineid saab mingil määral biolagundada. Ainet peetakse 
kergesti biolagundatavaks, kui see annab OECD sõelkatsetes 
positiivse tulemuse: CO2/O2 tekke mõõtmisandmed näitavad, et 
teatud mikroorganismidega kokkupuutel biolagundatakse 28 
päevaga üle 60% ainest; lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) 
kadumise mõõtmisandmed näitavad, et lagundatakse üle 70%. 
Eeldatakse, et piisava hapnikusisaldusega veekeskkonnas 
lagundatakse need ained kiiresti (mineralisatsioon).

Ainele on omane loomupärane biolagundatavus, kui OECD 
biolagundatavusuuringud näitavad, et sellest biolagundatakse 
28 päevaga üle 20% ja alla 70%. Aine, millele on omane 
biolagundatavus, ei lagune iseenesest sama kergesti.

Poolestusaeg (t0,5) on aeg, mis kulub aine kontsentratsiooni vähendami-
seks algtasemest poole võrra, eeldades esimest järku lagunemiskineeti-
kat. 

DT50 – poole saaste kadumise ajal katseaine kontsentratsioon väheneb 
50%, see erineb poolestusajast t0,5 juhul, kui reaktsioon ei kulge esimest 
järku kineetika järgi.

Tabel 2. Keskkonnaohtlikkuse kriteeriumid nelja aine näitel

Aine nimetus Kloroalkaanid C10–13 4-nonüülfenool Fenool Atsetonitriil

Kriteeriumid

BCF 7273 l/kg (mageveekalad) 1213 l/kg (arvutuslik) 17,5 l/kg 0,3–0,4 l/kg (arvutuslik)

Log Kow ~6 (4,4-8,7) 4.48 1.47 -0.34

Lahustuvus vees < 0,5 mg/l ~6 mg/l (20 oC) 84 g/l (20 oC) Täielikult lahustuv

NOEC 10–60 µg/l kala 
5 µg/l Daphnia

3,9 µg/l Andmed puuduvad Andmed puuduvad

LC50 (mg/l) 0,04 – 10 000 kala  
0,01–10 Daphnia

0,128 kala toime 
sisesekretsiooni- 
süsteemile  
0,085 Daphnia  
(madalaimad väärtused)

5–50 kala 
4,3–20 Daphnia

730–7000 kala  
> 100 Daphnia

Kergesti biolagundatav Ei Ei Jah Jah

Biolagundatavus 
on omane

EI 
-16%

Tõenäoliselt -

(ei ole asjakohane)

-

(ei ole asjakohane)

Poolestusaeg (või DT50) ~ 1630 vees,  
450 meresetetes

150 vees  
(k = 0,0023 p-1) 
 300 pinnases

kbio vees 0,05 p-1

kbio setetes 0,01 p-1

kbio pinnases 0,1 p-1

-

(ei ole asjakohane)

Klassifikatsioon N: R50–53  
Xn: 3. kat. kantserogeen; 
R40

Xn: R22 
C: R34  
N: R50–53    
(sisesekretsioonisüstee-
mi kahjustaja)

T: R23/24/25 
C: R34 
Xn: 48/20/21/22 
3. kat. mutageen; R68

F; R11 
Xn; R20/21/22 
Xi; R36

Kas on ohtlik? Prioriteetsed 
autoriseerimiskandidaadid   
(PBT ja vPvB)

On vaja võtta meetmeid  
nonüülfenooli taseme 
vähendamiseks

On vaja koguda 
lisateavet keskkonda 
juhusliku sattumise 
kohta ning teha 
vastavaid katseid

Ei (ohuvähendamise 
meetmed on olnud 
piisavad)
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Teabe- 
 

allikad – viited andmebaasidele.

N-CLASS – keskkonnaohtude klassifitseerimise andme-
baas, milles on umbes 7800 ohtlikku ainet ja lisateavet 
nende kohta. Sealt saab teada ka seda, milliseid aineid 
parajasti klassifitseeritakse ning milliseid ei ole veel 
klassifitseeritud, kuid mille kohta on kogutud andmeid.  
(inglise keeles)

http://apps.kemi.se/nclass/default.asp

Riskihinnang olemasolevate ainete jaoks – ELi riskihin-
nangute andmebaasis antakse ülevaade järeldustest, sta-
tistikast ja katsenõuetest (1. ja 3. peatükis on kokkuvõtted, 
kus esitatakse järeldused). (inglise keeles)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/home.php?CONTENU=/
DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/

ESIS andmebaas on IT-vahend, mille abil võib leida teavet 
kemikaalide kohta, mis on seotud järgmiste nimekirja-
dega: EINECS (Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete 
loetelu), ELINCS (Euroopa teavitatud keemiliste ainete 
loetelu), NLP (endised polümeerid), BPDs (biotsiidide 
direktiiv) loetletud toimeained, PBT (püsivad, bioaku-
muleeruvad ja toksilised ained) või vPvB (väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad ained), K&L (klassifitseerimine 
ja märgistamine) jne. Sisestage aine nimetus ning leidke 
IUCLIDist kemikaali andmeleht, milles on katseandmeid, 
kuid mitte kokkuvõtteid. (inglise keeles)

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

Autoriseeritavate väga ohtlike ainete kandidaatnimekiri 
EKA veebileht ainete klassifitseerimiseks väga ohtlike 
ainetena ja nende kandmiseks kandidaatnimekirja. Esita-
takse ka nimekirja kandmist põhjendav teave ja selle alu-
seks olevad dokumendid. Kandidaatnimekirja lisab aineid 
EKA ning seda täiendatakse niipea, kui lisandub VOAna 
tuvastatavaid aineid. (inglise keeles)

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp

TOXNET ehk toksikoloogiliste andmete võrgustikku 
haldab Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (NLM) spet-
sialiseeritud teabeteenuste osakonna (SIS) toksikoloogia 
ja keskkonnatervishoiu teabeprogramm (TEHIP). See on 
toksikoloogia, ohtlike kemikaalide, keskkonnatervise ja 
muude sarnaste valdkondade teavet andvate andmebaa-
side süsteem, millele pääseb vabalt ligi. (inglise keeles)

http://toxnet.nlm.nih.gov/

ECOTOXi (ECOTOXikoloogia) andmebaasist võib leida 
andmeid kemikaalide toksilisuse kohta vee-elustikule, 
maismaataimedele, floorale ja faunale. ECOTOX on prak-
tiline vahend, millega saab uurida, millist mõju avaldavad 
kemikaalid keskkonnale. Andmebaasi peamine teabealli-
kas on eelretsenseeritud kirjandus. Andmebaasi on sises-
tatud kokkuvõtted teadlaste esitatud asjakohasest teabest 
liikide, kemikaalide, katsemeetodite ja tulemuste kohta. 
(inglise keeles)

http://cfpub.epa.gov/ecotox/

PBT profileerija – orgaaniliste kemikaalide püsivad, bio-
akumulatiivsed ja toksilised profiilid Internetipõhine 
vahend, mille abil saab kontrollida, kas ainel võib olla 
PBT-omadusi. Ei võimalda küll lõplikult otsustada PBT-
ainete hulka kuuluvuse üle, kuid aitab määrata kemikaale, 
mida on vaja PBT-omaduste suhtes lisaks hinnata. Analüüs 
põhineb modelleerimisel ja hinnangutel, mitte katseand-
metel. (inglise keeles)

http://www.pbtprofiler.net/default.asp



14

ELi  
 

tegevus ohtlike ainete ohjamisel

Keskkonnakaitses on ELi regulatiivne tegevus aja jooksul 
muutunud normatiivsest süsteemist põhimõttepõhiseks 
süsteemiks. See tähendab, et õigusaktidega määratletakse 
eesmärgid, rollid ja vastutus, kuid ei täpsustata, KUIDAS 
tuleb nõudeid täita. Õigusaktidega võib määratleda teabe-
vahetuse, koostöö ja ka plaanimisvõtted ning koordinee-
rida üleeuroopaliidulist rakendamist, kehtestades ajakavu 
ning rakendamisaruannete kogumist. Liikmesriikidele ja/
või teistele asjaosalistele on jäetud õigus otsustada, mil 
viisil õigusakti rakendada, st kuidas jõuda eesmärkideni 
ja milliseid vahendeid selleks kasutada (näiteks olemas-
olevaid või uusi õigusakte, majandusstiimuleid, teavet  
või koolitust).

Peale selle on aja jooksul muutunud kemikaalide kontrol-
limine ning ainete reguleerimise asemel on hakatud regu-
leerima teatud ohtlike omadustega aineid või ainerühmi, 
näiteks PBT-d/vPvB-d. Lisaks on asutused, kes tuvastavad 
ohtlikke aineid, andnud tõendamiskohustuse üle (eriti 
REACHi järgi) riskide tekke eest vastutavatele tööstuset-
tevõtetele.

Ainete reguleerimist kasutatakse endiselt teatud ainete, 
tavaliselt prioriteetseid meetmeid (näiteks POPid) 
nõudvate ainete või teatud toodete puhul (näiteks elekt-
ronseadmed, mänguasjad). Kemikaalide paremaks hal-
damiseks on võimalik kasutada mitut üldist põhimõtet. 
ELi keskkonna seadusandluse kaks olulist elementi on 
ettevaatuspõhimõte ja põhimõte, et saastaja maksab. 
Ettevaatuspõhimõte tähendab seda, et niikaua kuni ei ole 
tõendeid vastupidisest ning esineb ohumärke (näiteks 
suur tootmismaht või ulatuslikku hajumist põhjustavad 
kasutusalad), tuleb võtta vajalikke meetmeid inimeste ja 
keskkonna kaitsmiseks. See tähendab, et parem on kahju 
ära hoida, kui seda kõrvaldada ning (peaaegu) kunagi ei 
ole võimalik leida teadustõendeid põhjuslike seoste kohta 
kemikaalide ja keskkonnamõju vahel. Ettevaatuspõhi-
mõte eeldab, et igaühel lasub vastutus kaitsta inimesi ja 
keskkonda nende kahjustamise eest ning kahju teket on 
võimalik ette näha (riskihindamisega). Kui on ohumärke, 
siis kohustus tõendada, et neid ei esine, lasub võimaliku 
riski tekitajal.

Põhimõtte järgi, et saastaja maksab, peavad saastuse ja 
võimaliku kahju põhjustajad keskkonnale tehtud kahju 
kõrvaldamise eest maksma. Selle põhimõtte kohaselt pan-
nakse keskkonna kahjustamisega (selle ärahoidmisega) 
seotud kulude kandmine majandustegevuses osalejate 
kohustuseks, eesmärk on muuta saasteallikat või see kõr-
valdada. See tähendab, et saastaja peaks maksma ka enne-
tusmeetmete eest majandustegevuses osaleja tegevuse ja 
ainete/toodete ulatuses. Sellise põhimõtte korral on kahju 
hindamiseks ja kõrvaldamiseks vaja, et saastajat saaks 
tuvastada ning saasteallikale (ohtlike ainete puhul – heite-
allikale) oleks võimalik jälile saada. Kemikaalide puhul on 
see võimalik ainult teatud määrani, kuna saastuse põhjus-
tajaid ning (haju)saasteallikaid on mitu.

REACHi määruses esitatakse lähenemine, mille järgi mää-
ratletakse üksikasjalikumalt ja selgemalt rollid ja vastutus, 
määratletakse majandustegevuses osalejad kemikaali 
tarneahelas ning määratakse erinõuded rolli määratlus-
tele (tootjad, importijad, allkasutajad (näiteks segude ja 
toodete valmistajad ning kemikaalide levitajad). REACHis 
määratletakse ka ELi ja selle liikmesriikide asutuste rollid 
ja vastutus. Peale tõendamiskohustuse kantakse asutustelt 
tööstusele üle ka kemikaalide ohjamise meetmete välja-
töötamise ja teabevahetuse vastutuse.

Ohtlike ainete haldamisel peetakse oluliseks koostööd ja 
teabevahetust. Selle põhjuseks on asjaolu, et tarneahelad 
on väga keerukad ning teadmised ainetest ja nende kasu-
tusalast on hajutatud tarneahelas eri tasanditel tegutsejate 
vahel. Ennetavate või kaitsemeetmete võtmine, nagu 
uuendusliku tehnoloogia või toote juurutamine, ainete 
asendamine või ettepanekute tegemine heite/kokkupuute 
vähendamise meetmeteks, nõuab väga palju teadmisi ja 
majanduses osalejate koostööd.

Kuna ohtlikud ained ei peatu piiril, on ainega seotud ris-
kide tõhusaks ennetamiseks oluline ka riikide koostöö. 
Rahvusvaheline koostöö võib sellist tegevust tõhustada 
ning tagada õiglase kauplemise (samasugused nõudmised 
kõigile ettevõtetele, samal tasemel kaitse kõigile tarbija-
tele).

Allolevas tabelis näidatakse, kuidas võidakse seadusand-
luses ohjamispõhimõtteid rakendada.
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Rakendatavad 
põhimõtted

 
Kuidas REACHi määrus seda kajastab?

Ettevaatuspõhimõte   · ainete kasutamise võimalike riskide hindamise nõue
  · kõik osalised vastutavad ohtude vähendamise meetmete tuvastamise 
ja nende rakendamise eest

Saastaja maksab   · riskide kindlakstegemise ja katsed maksab kinni osaleja, kes võib kahju põhjustada
  · nõutakse ainete registreerimist, et oleks võimalik saasteallikale jälile saada 
ning panna osalised vastutama
  · keskkonnavastutust võib nõuda asutustelt ja eraisikutelt

Koostöö ja teabevahetus   · aine teabevahetamise foorumid (SIEF) ühine registreerimine või andmete jagamine, 
samuti kasutusalade ja riskijuhtimise meetmetega seotud arutelu, kokkuleppele 
jõudmiseks vajalikud ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine
  · koostöö on vajalik kasutustingimuste ja riskijuhtimismeetmete määramiseks, ainete 
autoriseerimise taotlemiseks jm
  · peamised teabevahetuse vahendid on REACHi järgi ohutuskaart ja 
kokkupuutestsenaariumid, mis antakse kaasa ohtlike kemikaalidega 
  · tööstuse ja asutuste koostöö VOAde tuvastamisel ning autoriseerimise nimekirja kandmise 
teemaliste märkuste tegemisel ja läbirääkimistel
  · asutused teevad koostööd Kemikaaliameti foorumite kaudu (jõustamine, riskihindamine, 
sotsiaal-majanduslik analüüs) ning hindamisel, autoriseerimisel ja piiramisel
  · piirideülene koostöö majandustegevuses osalejate vahel on vajalik juhul, kui aineid 
veetakse ELi teistest riikidest
  · tarneahelas vahetatakse ka mitteametlikku teavet ainete kasutamise 
ja selle tingimuste teemal

Rollid ja vastutus   · määratleb majandustegevuses osalejad kemikaali tarneahelas, sätestab erinõuded 
määratletavatele rollidele (kemikaalide tootjad, importijad, allkasutajad, levitajad)
  · määratleb ELi ja selle liikmesriikide asutuste rollid ja vastutuse

Näide: vee raamdirektiiv

Vee raamdirektiiv määratleb ainult järgmise:

a) eesmärgi – veekogude keemilise seisundi parandamine – 
ning keskkonnakvaliteedi standardid prioriteetsete ja prioriteetsete ohtlike ainete jaoks; 
b) ökoloogilised piirkonnad – valgalad; 
c) nende haldamise vahendid ehk plaanid; 
d) erimeetmete rakendamise ajakava, näiteks

2009 – valgalade haldamise plaani, sealhulgas meetmeprogrammi lõpliku vormistamise 
2010 – hindamispoliitika juurutamise 
2012 – meetmeprogrammi algatamise

Liikmesriikide juhtasutused vastutavad valgalade selgitamise, eesmärkide seadmise ja 
valgalade haldamise plaanide, sealhulgas meetmeprogrammide koostamise eest konk-
reetsete valgalade jaoks.



Tabel 3. Erinevate õigusaktidega kehtestatud ohtlike ainete nimekirjad

Ohtliku aine nimetus CAS nr

REACH 
autori-
seerimi-
ne

REACH 
autori-
seerimise 
kandi-
daatni-
mekiri

VRD 
priori-
teetne 
aine

VRD 
priori-
teetne 
ohtlik 
aine

VRD 
muud 
saaste-
ained

VRD 
ülevaa-
tamine

HELCOM 
soovitus 
31E/1

Eesti 
Veesea-
duse 
priori-
teetne  
aine1

Eesti 
Veesea-
duse 
priori-
teetne 
ohtlik 
aine1

Ühiska-
nalisat-
siooni 
juhitavad 
ohtlikud 
ained2

Veeko-
gusse 
juhitavad 
ohtlikud 
ained3

(4-(1,1’,3,3’-tetrametüül- 
butüül)-fenool) 140-66-9 X X x

(4-nonüülfenool) 104-40-5 X X x

1,2,3-TCB 87-61-6 x

1,2,3-Trikloropropaan 96-18-4 X

1,2,4-TCB 120-82-1 x

1,2-benseendikarboksüülhappe 
di-C6-8-hargalküülestrid, 
C7-alküülrühmade ülekaaluga

71888-89-6 X

1,2-benseendikarboksüülhappe 
di-C7-11-hargalküülestrid ja 
lineaarsed alküülestrid

68515-42-4 X

1,2-dikloroetaan 107-06-2 X X x x x

1,3,5-TCB 108-70-3 x

1-Metüül-2-pürolidoon 872-50-4 X

2,2'-Dikloro-4,4'-metüül-
enedianiliin 101-14-4 X

2,4-Dinitrotolueen 121-14-2 X

2-Etoksüetanool 110-80-5 X

2-Etoksüetüülatsetaat 111-15-9 X

2-Metoksüaniliin; o-anisidiin 90-04-0 X

2-Metoksüetanool 109-86-4 X

4,4'-diaminodifenüülmetaan (MDA) 101-77-9 X

5-tert-butüül-2,4,6-trinitro- 
m-ksüleen (muskus ksüleen) 81-15-2 X X

Absorbeeritavad halogeenorgaanili-
sed  ühendid (AOX) x x

Akrüülamiid 79-06-1 X

Alakloor 15972-60-8 X x

Aldriin 309-00-2 X x x

Alumosilikaatsed tulekindlad 
keraamilised kiud4 - X

Ammoonium dikromaat 7789-09-5 * X

AMPA (aminometüülfosfoonhape) 1066-51-9 X

Antimon x

Antrasiin 1912-24-9 x

Antratseen 120-12-7 X X x

Antratseen õli 90640-80-5 X

Antratseenõli, antratseenpasta 90640-81-6 X

Antratseenõli, antratseenpasta, 
antratseenifraktsioon 91995-15-2 X

Antratseenõli, antratseenpasta, 
kerged destillaadid 91995-17-4 X

Antratseenõli, madala antratseeni-
sisaldusega 90640-82-7 X

Arseen x

Arseenhape 7778-39-4 X

Atrasiin 1912-24-9 X x

Benseen 71-43-2 X x

Bensüülbutüülftalaat (BBP) 85-68-7 X

bentasoon 25057-89-0 X

Bis-(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 117-81-7 X X x

Bis-(2-metoksüetüül)eeter 111-96-6 X

Bis-(2-metoksüetüül)ftalaat 117-82-8 X

Bis(tributüültina)oksiid (TBTO) 56-35-9 X X X x



Ohtliku aine nimetus CAS nr

REACH 
autori-
seerimi-
ne

REACH 
autori-
seerimise 
kandi-
daatni-
mekiri

VRD 
priori-
teetne 
aine

VRD 
priori-
teetne 
ohtlik 
aine

VRD 
muud 
saaste-
ained

VRD 
ülevaa-
tamine

HELCOM 
soovitus 
31E/1

Eesti 
Veesea-
duse 
priori-
teetne  
aine1

Eesti 
Veesea-
duse 
priori-
teetne 
ohtlik 
aine1

Ühiska-
nalisat-
siooni 
juhitavad 
ohtlikud 
ained2

Veeko-
gusse 
juhitavad 
ohtlikud 
ained3

Bisfenool-A 80-05-7 X

Boorhape 10043-35-3      
11113-50-1 X

Bromodifenüüleeter - X x

DDT (summa) - X

DDT ja selle derivaadid DDE ja DDD 50-29-3 X x x

Dekabromodifenüüleeter (decaBDE) 1163-19-5 X X

Di(2-etüülheksüül)ftalaat 117-81-7 x

Diarseenpentaoksiid 1303-28-2 X

Diarseentrioksiid 1327-53-3 X

Dibutüülftalaat (DBP) 84-74-2 X

Dieldriin 60-57-1 X x x

Diisobutüülftalaat 84-69-5 X

Diklorometaan 75-09-2 X x

dikofool 115-32-2 X

Dikroom triskromaat 24613-89-6 X

Dinaatriumtetraboraat, veevaba
1303-96-4          
1330-43-4        
12179-04-3

X

Dioksiinid - X X

Diuroon 330-54-1 X x

EDTA  
(etüleendiamiintetraäädikhape) 60-00-4 X

Elavhõbe ja selle ühendid 7439-97-6 X X x x x

Endosulfaan 115-29-7 X X x

Endriin 72-20-8 X x x

Fenoolftaleiin 77-09-8 X

Fluor x

Fluoranteen 206-44-0 X x

Formaldehüüd, oligomeersed 
reaktsiooniproduktid aniliiniga 
(tehniline MDA)

25214-70-4 X

Furaanid (PCDF) - X

Glüfosaat 1071-83-6 X

Heksabromotsüklododekaan 
(HBCDD) ja diastereoisomeerid  
alfa-, beeta- ja gamma-heksa- 
bromotsüklododekaan

25637-99-4  
3194-55-6 
134237-50-6 
134237-51-7 
134237-52-8

X X

Heksaklorobenseen 118-74-1 X x x x

Heksaklorobutadieen 87-68-3 X x x x

Heksaklorotsükloheksaan 608-73-1 X x x x

Hõbe x

Hüdrasiin 302-01-2 7       
803-57-8  X

Isodriin 465-73-6 X x x

Isoproturoon 34123-59-6 X x

Kaadmium ja selle ühendid 7440-43-9 X X x x x

Kaalium hüdroksüoktaokso- 
disinatseetdikromaat 11103-86-9 X

Kaaliumdikromaat 7778-50-9 * X

Kaaliumkromaat 7789-00-6 * X

Kaltsiumarsenaat 7778-44-1 X

Kinoksüfeen (5,7-dikloro-4- 
(p-fluorofenoksü) kinoliin) 124495-18-7 X

Klooralkaan x
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teetne 
ohtlik 
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Ühiska-
nalisat-
siooni 
juhitavad 
ohtlikud 
ained2

Veeko-
gusse 
juhitavad 
ohtlikud 
ained3

Klooritud parafinid, keskmise 
ahelaga (C14-17)

85535-85-9 X

Klooritud parafinid, lühikese ahelaga 
(C10-13)

85535-84-8 X X X x

Klorofenvinfoss 470-90-6 X x

Kloroform (triklorometaan) 67-66-3 X x x x

Kloropürifoss 
(etüülkloropürifoss) 2921-88-2 X x

Koobalt(II)atsetaat 71-48-7 * X

Koobalt(II)karbonaat 513-79-1 * X

Koobalt(II)kloriid 7646-79-9 * X

Koobalt(II)nitraat 10141-05-6 * X

Koobalt(II)sulfaat 10124-43-3 * X

Kroom trioksiid 1333-82-0 * X

Kroom(VI)oksiidist ja selle 
oligomeeridest saadud happed 

7738-94-5                    
13530-68-2 * X

Kroomiühendid, Cr (VI) x

Lindaan 58-89-9 x

mekoprop-p (MCPP) 7085-19-0 X

N,N-dimetüülatseetamiid 127-19-5 X

Naatriumdikromaat 7789-12-0; 
10588-01-9 * X

Naatriumkromaat 7775-11-3 * X

Naftaleen 91-20-3 X x

Nikkel ja selle ühendid 7440-02-0 X x x

Nonüülfenool 25154-52-3 X X x

Nonüülfenooletoksülaadid ja 
laguproduktid 9016-45-9 X

Oktabromodifenüüleeter (octaBDE) 32536-52-0 X X

Oktüülfenool 1806-26-4 X X x

Oktüülfenooletoksülaadid 9036-19-5 X

Pentabromodifenüüleeter 32534-81-9 X? x X x? x

Pentaklorobenseen 608-93-5 X x x

Pentaklorofenool 87-86-5 X x x x

Perfluorooktaanhape (PFOA) 335-67-1 X

Perfluorooktaansulfonaat (PFOS) 1763-23-1 X X

Pigi, kivisöetõrv,  
kõrgtemperatuurne 65996-93-2 X

Plii diasiid, plii asiid 13424-46-9 X

Plii dipikraat 6477-64-1 X

Plii ja selle ühendid 7439-92-1 X x x

Plii stüphnaat 15245-44-0 X

Plii-3-diarsenaat 3687-31-8 X

Pliikromaat 7758-97-6 X X

Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane 
(C.I. pigmentpunane 104) 12656-85-8 X X

Pliisulfokromaatkollane  
(C.I. pigmentkollane 34) 1344-37-2 X X

Pliivesinikarsenaat 7784-40-9 X X

Polüaromaatsed süsivesinikud 
(Benso(a)püreen)                          
(Benso(b)fluoranteen)                    
(Benso(g,h,i)perüleen)                  
(Benso(k)fluoranteen)                                 
(Indeno(1,2,3-cd)püreen) 

50-32-8            
205-99-2         
191-24-2         
207-08-9          
193-39-5

X x x

Polükloreeritud bifenüüleetrid (PCB) X X x x

Polükloreeritud terfenüülid, PCT x x
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Simasiin 122-34-9 X x

Strontsiumkromaat 7789-06-2 X

Süsiniktetrakloriid 56-23-5 X x x

Tetraboordinaatriumheptaoksiid, 
hüdraat 12267-73-1 X

Tetrakloroetüleen 127-18-4 X x

Tina x

Tributüültina katioon 36643-28-4 X X x

Tributüültina ühendid - X X x

Trietüülarsenaat 15606-95-8 X

Trifenüültina ühendid (TPhT) - X

Trifluraliin 1582-09-8 X x

Triklorobenseen 12002-48-1 X x x x

Trikloroetüleen 79-01-6 * X X x x

Tris(2-kloroetüül)fosfaat 115-96-8 X

Tsink x

Tsink-4-kromaat oktahüdroksiid 49663-84-5 X

Tsirkooniumoksiid-alumosilikaatsed 
tulekindlad keraamilised kiud5 - X

Tsüaniid 57-12-5 X x x

Vask x

Üldkroom x

* -  21.12.2011 tegi Euroopa Kemikaaliamet Komisjonile ettepaneku lisada need ained autoriseerimise nimekirja

1. Keskkonnaministri 21.07.2010 määrus nr. 32 “Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende aine rühmade 
nimistud”. Nimistusse 1 kantakse ained, mille veeheidet või sattumist vette muul viisil peab vältima. 
2. Keskkonnaministri 16.10.2003 määrus nr. 75 “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”. Piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete 
kohta.  
3. Vabariigi valitsuse 31.07.2001 määrus nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”. Veekogusse juhitava heitvee ainete sisaldus ei tohi ületada esitatud piirväärtusi. 
4. Alumosilikaatsed tulekindlad keraamilised kiud on kaetud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3.2 indeksinumbriga 650-017-00-8 ja täidavad kahte järgmist tingimust:

a) Al2O3 and SiO2 sisalus jääb järgmistesse kontsentratsioonivahemikesse:

· Al2O3: 43,5 – 47 % w/w ja SiO2: 49,5 – 53,5 % w/w või
· Al2O3: 45,5 – 50,5 % w/w ja SiO2: 48,5 – 54 % w/w

b) kiudude diameetri kaalutud geomeetriline keskmise ja kahekordse geomeetrilise standardhälbe vahe on 6 või vähem mikromeetrit (µm).

5. Tsirkoonsed alumosilikaatsed tulekindlad keraamilised kiud on kaetud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3.2 indeksinumbriga 650-017-00-8 ja täidavad kahte järgmist tingimust:

a) Al2O3, SiO2 ja ZrO2 sisaldus jääb järgmistesse kontsentratsioonivahemikesse:

· Al2O3: 35 – 36 % w/w ja
· SiO2: 47,5 – 50 % w/w ja
· ZrO2: 15 - 17 % w/w,

b) kiudude diameetri kaalutud geomeetrilise keskmise ja kahekordse geomeetrilise standardhälbe vahe on 6 või vähem mikromeetrit (µm).
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See voldik on koostatud projekti “Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse 
vähendamisel  Läänemeres” raames, mida rahastab Euroopa Ühenduse LIFE+ programm, 

Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus, Leedu ja Läti keskkonnaministeerium.


