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Sissejuhatus
Käesolev brošüür on koostatud projekti “Balti riikide tegevused
ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres” (BaltActHaz)
raames, selle eesmärgiks on toetada Balti riike EL Vee
raamdirektiivi, IPPC direktiivi, Merestrateegia raamdirektiivi
ning uue HELCOM Läänemere tegevuskava rakendamist
seoses ohtlike ainete vähendamisega.
Vee raamdirektiiv 2000/60/EÜ, IPPC direktiiv (Saastuse
Kompleksne Vältimine ja Kontroll) 2008/1/EÜ (IED 2010/75/EÜ)
ja REACH määrus 2006/1907/EÜ on kõige laiaulatuslikumad
ELi keskkonnaalased õigusaktid. Balti riikides on antud
õigusaktide rakendamine nõudnud palju pingutusi, samuti
jätkub see tulevikus. IPPC raames reguleeritud käitised
võivad avaldada mõju veekeskkonnale, nt otsene või kaudne
saasteainete heide, veevõtt jne. Käitised peavad järgima
Euroopa Liidus ja siseriiklikult kehtestatud keskkonnakvaliteedi
standardeid, sealhulgas veealaste õigusaktidega määratud
standardeid. Põhjalikku teavet kemikaalide kohta saab REACH
määrusest, sealhulgas veekeskkonnale ohtlike ainete osas.
Seeläbi toetab REACH veekaitset käsitlevate õigusaktide
rakendamist. Omavahelised seosed nende õigusaktide vahel
on üsna keerulised.
Brošüür näitab, kuidas erinevad õigusaktid, nagu IPPC ja REACH,
võiks toetada vee raamdirektiivi eesmärkide rakendamist ning
millised on nende raamistike kõige olulisemad omavahelised
seosed. Samuti kirjeldatakse Balti riikide pädevatele asutustele
kehtestatud nõudeid ja nende rakendamise viise.
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Brošüüris keskendutakse järgmistele põhiteemadele:
·· Erinevate õigusraamistike taust, et mõista nende ohtlike
ainete ohjamise kontseptsiooni.
·· Kemikaalide- ja spetsiifiliste keskkonna õigusraamistike
peamised omavahelised seosed.
·· Soovitused ametiasutustele, kuidas aidata kaasa vee
raamdirektiivi nõuete, IPPC direktiivi/ IED ja REACH
määruse paremale rakendamisele ja jõustamisele tagamaks
keskkonnalubade väljastamine ja järelevalve.
Aruanne on peamiselt suunatud riiklikele pädevatele asutustele
ja piirkondlikele ametiasutustele, kes vastutavad eelpool
mainitud ohtlike ainete ohjamise poliitikate rakendamise ja
täitmise eest, eriti keskkonnalubade väljastajad, järelevalve
ja ohtlike ainete vähendamise meetmete sätestamise eest
vastutavad asutused.

1. ÕIGUSRAAMISTIKUD
Veekaitset käsitlevate seaduste eesmärk on saavutada hea
pinnavete kvaliteet, samas ei määra need õigusaktid vahendeid
eesmärgi teostamiseks. Vee olukord sõltub ohtlike kemikaalide
heidetest vette. Heitmete ohjamist aga kontrollivad teised
õigusaktid. Allolevad pildid 1 ja 2 näitavad olulisemaid
õigusraamistikke – REACH ja IPPC ning nende vahendid,
mis aitavaid rakendada veeseaduse eesmärke .

Vee-alase seadusandluse eesmärk

Et mõista nende õigusraamistike omavahelise toime terviklikku
pilti ning mõju veekvaliteedile, peab teadma vähemalt
baasinfot iga õigusakti kohta. Seega on allolevates peatükkides
antud kõige olulisemate õigusraamistike lühike ülevaade –
vee raamdirektiiv, REACH, IPPC.

Veeheite potentsiaalsed allikad

Tööstus
(ohtlike ainete töötlemine
ja kasutamine)
Hea keemiline seisund
=
ohtlike ainete kontsentratsioon
<
keskkonnakvaliteedi standard

Põllumajanduslik kasutamine
Heitveepuhastusjaamad
<- Kodumajapidamine
<- Tooted
Sadestumine atmosfääris
(ohtlike ainete töötlemine
ja kasutamine)

Pilt 1. Potentsiaalsed heitmete allikad vette

Ainete omaduste andmed registreerimisel,
autoriseerimisel, piirangud,
paranenud ohutuskaardid, klassifitseerimine,
suhtlemine tarneahelas...

Näide: õigusaktide ja
tööstusheitmete kontrollimise
vahendid

Toorained

Tootest vabanevad ained

REACH, CLP
REACH

Tooted
Toote ohutus

Heitmed
IPPC,
vee raamdirektiiv

Teatud ainete piiramine või
keelustamine toodetes

Keskkonnakvaliteedi standardi seire
Keskkonnaload, heite piirväärtused, PVT ja
asjakohased heitmete vähendamise meetmed
(nt ohtlike ainete asendamine, ohjamine, tehniline kontroll jne)

Pilt 2. Õigusraamistikud ja vahendid ohtlike ainete heitmete ohjamiseks & vähendamiseks
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1.1. Lühidalt vee raamdirektiivist & keskkonnakvaliteedi standarditest
1.1.1. Eesmärgid
Vee raamdirektiivi (2000/60/EÜ) eesmärk on luua uus terviklik
kord siseveekogude, piiriveekogude, rannikuvee ja põhjavee
kaitsmiseks, muu hulgas ka meetmed prioriteetsete (ohtlike)
ainete keemilise saaste ohjamiseks.

Veekogu hea keemiline seisund on saavutatud kui prioriteetsete
ainete ja teiste saasteainete (nimetatud keskkonnakvaliteedi
standardite direktiivi 2008/105/EÜ muudatuses) sisaldus vastab
keskkonnakvaliteedi standarditele. Keskkonnakvaliteedi
standard tähendab “teatava saasteaine või saasteainete rühma
sisaldus vees, settes või elusorganismides, mida ei tohi inimeste
tervise ja keskkonna kaitsmise huvides ületada”.
Prioriteetsete ainete nimistus on 33 ainet või ainete rühma, mis
kujutavad probleemi Euroopa vetele. Selles loetelus on 13 ainet
ja ainerühma määratud prioriteetseteks ohtlikeks aineteks,
need on eriti murettekitavad ja nende heide, vettejuhtimine
ja kadu tuleb lõpetada aastaks 2020. Kehtiv loetelu on toodud
tabelis 1. Seda nimistut uuendatakse iga 4 aasta järel.

Vee raamdirektiiv määrab kindlaks pikaajalised eesmärgid
prioriteetsete ainete ohjamiseks:
·· pinnavee ja põhjavee seisundi halvenemise vältimine;
·· saavutada pinna- ja põhjavee hea keemiline seisund aastaks
2015 läbi pinna- ja põhjaveekogude kaitse, parendamise
ja taastamise;
·· järk-järgult vähendada prioriteetsete ainete heidet ning
lõpetada prioriteetsete ohtlike ainete heited, vettejuhtimine
ning kadu pinnavette aastaks 2020.

Tabel 1. Veeseadusandluse prioriteetsed ained (Direktiiv 2008/105/EÜ)

Nr

Prioriteetse aine nimetus

1

Alakloor (i.k Alachlor)

2

Antratseen (i.k Anthracene)

3

Atratsiin (i.k Atrazine)

4

Benseen (i.k Benzene)

5

Broomitud difenüüleeter [Pentabroomdifenüüleeter (ühendite numbrid 28, 47, 99, 100,
153 ja 154)](i.k Brominated diphenylether)

Prioriteetne
ohtlik aine

X

X

Prioriteetne
ohtlik aine

Nr

Prioriteetse aine nimetus

19

Isoproturoon (i.k Isoproturon)

20

Plii ja pliiühendid
(i.k Lead and its compounds)

21

Elavhõbe ja elavhõbedaühendid
(i.k Mercury and its compounds)

22

Naftaleen (i.k Naphthalene)

23

Nikkel ja nikliühendid
(i.k Nickel and its compounds)

24

Nonüülfenoolid (i.k Nonylphenols)
4-nonüülfenool (i.k 4-nonylphenol)

25

Oktüülfenoolid (i.k Octylphenols)
4-(1,1’,3,3’-tetrametüülbutüül)-fenool
[i.k 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-phenol]

26

Pentaklorobenseen (i.k Pentachlorobenzene)

27

Pentaklorofenool (i.k Pentachlorophenol)

28

Polüaromaatsed süsivesinikud
(i.k Polyaromatic hydrocarbons)

X

Benso(a)püreen (i.k Benzo(a)pyrene)

X

Benso(b)fluoranteen
(i.k Benzo(b)fluoranthene)

X

Benso(g,h,i)perüleen
(i.k Benzo(g,h,i)perylene)

X

X

X

X

6

Kaadmium ja kaadmiumiühendid
(i.k Cadmium and its compounds)

X

7

Kloroalkaanid C10-13 (i.k Chloroalkanes)

X

8

Kloorfenviinfoss (i.k Chlorfenvinphos)

9

Kloorpürifoss (i.k Chlorpyrifos)

10

1,2-dikloroetaan (i.k 1,2-Dichloroethane)

11

Diklorometaan (i.k Dichloromethane)

Benso(k)fluoranteen
(i.k Benzo(k)fluoranthene)

X

12

Di(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)
(i.k Di(2-ethylhexyl)phthalate)

Indeno(1,2,3-cd)püreen
(i.k Indeno(1,2,3-cd)pyrene)

X

13

Diuroon (i.k Diuron)

14

Endosulfaan (i.k Endosulfan)

15

Fluoranteen (i.k Fluoranthene)

16

Heksaklorobenseen (i.k Hexachlorobenzene)

X

Simasiin (i.k Simazine)

30

Tributüültina ühendid
(i.k Tributyltin compounds)

X

Tributüültina-katioon (i.k Tributyltin-cation)

X

X

17

Heksaklorobutadieen
(i.k Hexachlorobutadiene)

X

18

Heksaklorotsükloheksaan
(i.k Hexachlorocyclohexane)

X
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29

31

Triklorobenseenid (i.k Trichlorobenzenes)

32

Triklorometaan (kloroform)
[i.k Trichloromethane (chloroform)]

33

Trifluraliin (i.k Trifluralin)

1.1.2. Peamised põhimõtted
eesmärkide saavutamiseks
Vee raamdirektiiv sätestab eesmärkide saavutamise vahendid:
vesikonna majandamiskava koos meetmeprogrammiga,
keskkonnakvaliteedi standardid ja pinnavee ökoloogilise ja
keemilise seisundi seire.

Majandamiskavas on detailselt kirjeldatud, kuidas vesikonnale
sätestatud eesmärgid tuleb seatud tähtaja jooksul saavutada.
Iga vesikonna majandamiskava koosneb mitmest tähtsast
juhtimise elemendist:

Vesikonnad ja Vesikondade majandamiskavad

·· Veekogu seisundi hindamine. See protsess hõlmab vesikonna
iseloomustamist ( ‘hea ökoloogilise seisundi’ väljaselgitamine
ning hetke seisundi määramine), ülevaadet inimmõjust
vesikonna seisundile (koormuse hindamine), veekasutuse
majandusanalüüsi jne.

Vee raamdirektiivi eesmärgid on vesikonna põhised, et
tagada veekogu hea veekvaliteet, kuna veereostus ei piirdu
halduspiiridega.

·· Meetmeprogrammid. Iga majandamiskava sisaldab
meetmeprogramme vesikonna veekvaliteedi eesmärkide
saavutamiseks. Liikmesriigi enda otsustada on hea
veekvaliteedi saavutamiseks kasutatavad meetmed.

Põhiline vee raamdirektiivi haldusvahend on vesikonna
majandamiskava, mille liikmesriik peab moodustama iga
nende territooriumil asuva vesikonna jaoks. Rahvusvaheliste
vesikondade jaoks, mis jäävad Euroopa ühenduse piiresse,
peavad liikmesriigid võimalusel välja töötama ühtse
rahvusvahelise vesikonna majandamiskava. Pädevad asutused
vaatavad vesikonna majandamiskavad üle iga 6 aasta järel.
Esimese koostatud vesikonna veemajanduskavaga detsembris
2009 määrati tegevused aastani 2015.

·· Seire ja ülevaatamine. Riigiasutused peavad seirama
veekogude seisundit ning hindama meetmeprogrammide
mõju. See näitab meetmete tulemuslikkuse ning annab
aluse kava edasiseks ülevaatamiseks ja muutmiseks.

Keskkonnakvaliteedi standardid
Kemikaalidest tuleneva veereostuse strateegia on sätestatud
vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ artiklis 16. Esimese
sammuna sätestati prioriteetsete ainete nimistu (vt tabel 1).
Eesmärgiks on tagada veekeskkonna kõrgetasemeline kaitse
prioriteetsetest ainetest tulenevate riskide eest, sätestades
Euroopa keskkonnakvaliteedi standardid.
Vee maatriksis sätestab direktiiv 2008/105/EÜ
keskkonnakvaliteedi standardid 41 ainele (33 prioriteetset
ainet ja 8 täiendavat saasteainet). Lisaks sellele peavad
liikmesriigid määrama spetsiifilised saasteained vesikondadele, sätestama nendele ainetele keskkonnakvaliteedi
standardid ja lisama need ained seireprogrammidesse.
Vee raamdirektiivi raames teostatav kemikaalide seire hõlmab
kõiki pinnaveekogusid ja põhjavett. Eesmärk on kontrollida
vastavust Euroopa või siseriiklike keskkonnakvaliteedi
standarditele.
Vee raamdirektiivis sätestatud seire sagedused: üks kord kuus
vesikonda juhitud prioriteetsete ainete ning kord kolme kuu
jooksul vesikonda suurtes kogustes juhitud teiste saasteainete
osas.

Pilt 3. Daugava ja Nemunas piiriüleste vesikondade ülevaade.
Need vesikonnad läbivad Venemaad, Lätit, Leedut, Valgevenet ja Poolat,
ning jõed voolavad Läänemerre.
Allikas: http://enrin.grida.no/databasin/index_maps.cfm
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1.1.3. Meetmed
Iga liikmesriik otsustab ise, mis meetmeid ta hea veekvaliteedi
saavutamiseks kasutab. Siiski on vee raamdirektiivis ette
antud loetelu teatud meetmetega.
Õigusakt jagab meetmed ’põhimeetmeteks’ ning ’täiendavates
meetmeteks’.
·· Põhimeetmed hõlmavad muu hulgas ka teiste Ühenduse
õigusaktidega sätestatud nõudeid, nt liikmesriigid
peavad järgima heidete kontrolli, heite piirväärtusi ning
teatud direktiividega (IPPC direktiiv, nitraatide direktiiv
jne) sätestatud keskkonnalubasid. Arvestada tuleb ka
kohalike keskkonnatingimustega (keskkonnakvaliteedi
standardid). Seega on siseriiklikud seadused olulised
vee raamdirektiivi eesmärkide saavutamisel. Direktiiv
rõhutab, et kui eesmärgi või kvaliteedi standardi
saavutamiseks on vaja rakendada rangemaid tingimusi, kui
on sätestatud Ühenduse seadustega, tuleb vastavad heidete
ohjamise meetmed kohaldada siseriiklikes õigusaktides.

Kohustuslikud meetmed veekogudele, mis ei vasta
keskkonnaalastele eesmärkidele:
·· ebaõnnestumise põhjuste väljaselgitamine (nt reostuse
allikate uurimine);
·· kõikide asjaomaste autoriseeringute ja heitelubade
ülevaatamine;
·· seire ülevaatamine ja korrigeerimine vastavalt vajadusele;
·· vajaduse korral sätestada rangemad keskkonnakvaliteedi
standardid saateainetele.
·· 

·· Täiendavad meetmed on kavandatud ja rakendatud lisaks
põhimeetmetele, et saavutada seatud eesmärke.

LISATEAVE
Pädev asutus

Keskkonnaamet: http://www.keskkonnaamet.ee/est

Prioriteetsete ainete nimekiri

Keskkonnaministri määrus 21.07.2010 nr 32 ’Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja
2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad’

Keskkonnakvaliteedi standardid

Keskkonnaministri määrus 09.09.2010 nr 49 ’Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja
prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused,
pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste
kohaldamise meetodid’

Heite piirväärtused

Vabariigi Valitsuse määrus 31.07.2001 nr 269, muudetud 01.04.2010 ’Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord’

Vesikonnad

http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/

Seireprogramm

http://seire.keskkonnainfo.ee/seireveeb/
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1.2. Lühidalt
IPPC direktiivist &
IE direktiivist
1.2.1. Eesmärgid
Saastuse Kompleksse Vältimise ja Kontrolli Direktiivi IPPC (2008/1/EÜ) – kohaselt peavad liikmesriigid
keskkonnalubade ja järelevalvega reguleerima teatud tööstusja põllumajanduslikest käitistest tulenevaid heitmeid õhku,
pinnasesse ning vette. IPPC eesmärk on tekkekohas saastuse
ennetamine, vähendamine ja kõrvaldamine.
IPPC rakendub ainult suurtele tööstustele, mis kuuluvad
kuude kategooriasse: energia, metallide tootmine ja
töötlemine, mineraalid, kemikaalid, jäätmekäitlus ja ‘teised’.
‘Teised’ grupp hõlmab käitisi, mis tegutsevad paberimassi
ja paberi tootmise, tekstiili töötlemise, naha parkimise,
toiduainetööstuse ja kodulindude ning sigade intensiivkasvatuse valdkondades. Euroopa Liidus on selliseid käitisi
umbes 52000.
IPPC hõlmab ka loodusvarade juhtimist, jäätmete
minimiseerimist, jäätmete taaskasutamist ning nende
kõrvaldamise mõju minimiseerimist, energiatõhusust,
õnnetuste ennetamist ja vähendamist. Siiski pole IPPC olnud
piisav heitmete kontrollimiseks. Inimeste ja keskkonna
kõrgetasemeline kaitse tagamiseks, olemasolevate õigusaktide
lihtsustamiseks ja tarbetute halduskulude vähendamiseks
alustas Euroopa Komisjon novembris 2005 tööstusheitmete
õigusaktide ülevaatamist. 17. detsembril 2010 avaldati uus
direktiiv tööstusheidete kohta – IED (2010/75/EÜ), mis jõustus
6. jaanuaril 2011.
IED asendab seitse direktiivi, et tagada nende parem jõustamine:
·· suurte põletusseadmete direktiiv;
·· saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiv (IPPC);
·· jäätmete põletamise direktiiv;
·· lahustite heitkoguste direktiiv; ja
·· kolm titaandioksiidi direktiivi (i) kõrvaldamine
(78/176/EMÜ), (ii) seire ja järelevalve (82/883/EMÜ)
ja (iii) reostuse vähendamise programmid (92/112/EMÜ).
IED karmistab heite piirväärtusi (käitised peavad aastaks
2016 rakendama rangemaid piirväärtusi). Eesmärk on
tugevdada PVT kontseptsiooni ning muuta nende kasutamine
liikmesriikide vahel ühtlasemaks. Näiteks ELi tasemel
koostatud PVT kokkuvõtete dokumenti tuleb kasutada juhisena
keskkonnalubade tingimuste sätestamisel liikmesriikides.
IED kehtestab mitmeid mehhanisme liikmesriikidele, et jälgida
direktiivi vastavust ning kontrollida selle rakendamist. Need
on seotud heitmete seirega, aruandluse ning järelevalvega.

1.2.2. Peamised põhimõtted
eesmärkide saavutamiseks
IPPC/ IE direktiivid nõuavad kõrgetasemelise keskkonnakaitse
saavutamiseks kombineeritud lähenemist.
• Keskkonnakompleksload (edaspidi kompleksload).
Iga direktiivis nimetatud käitis tuleb autoriseerida
kompleksloaga. ’Keskkonnakompleksluba‘ on dokument,
mis annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis
tagab tegevusvaldkonnas või allvaldkondades toimuva
tegevuse võimalikult vähese kahjuliku mõju keskkonnale. Iga
kompleksluba sisaldab erinevaid olulisi keskkonnaheidetega
seotud elemente:
·· Parim Võimalik Tehnika (PVT) on kompleksloa põhinõue,
mida kasutatakse saastuse vältimiseks. ‘Võimalik tehnika’
tähendab mõistlikul viisil kättesaadavat nüüdisaegset
tehnikat, mille kasutamine tegevusvaldkonnas on kulusid
ja eeliseid arvesse võttes majanduslikult ja tehniliselt
vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise.
PVT määramisel tuleb arvesse võtta käitise tehnilist iseloomu,
geograafilist asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi.
Need tegurid varieeruvad kogu Euroopas, samuti nagu PVT
määramise majanduslikud tegurid. Kogemused näitavad, et
erinevates liikmesriikides rakendatud heite piirväärtused
erinevad suurel määral.PVT referentsdokumendid
(BREF) annavad juhiseid PVT kohta erinevates IPPC
sektorites. Neid võib leida kodulehelt: http://eippcb.jrc.
es/reference/. BREFid kirjeldavad tehnikaid, mida võib
pidada parimaks võimalikuks, ning esitavad PVTga seotud
heite tasemed.
·· Kompleksloas sätestatud heite piirväärtused peavad
põhinema PVTle. Lisaks peavad komplekslubades määratud
heite piirväärtused lähtuma teistes EL õigusaktides sätestatud
piirväärtustest. EL seadusandluses on määratud mitmeid
selliseid heite piirväärtusi (nt titaandioksiid, jäätmete
põletamine, asula reovee puhastamine jne). Direktiivides
sätestatud heite piirväärtused näitavad kompleksloa
miinimumtingimusi, kompleksloa taotlejad peavad
aga määrama rangemad tingimused, kui seda näitab
PVT hindamine. Samuti tuleb arvesse võtta kohalikke
keskkonnatingimusi (keskkonnakvaliteedi standardid),
st kui keskkonnakvaliteedi standardid (vastavalt vee
raamdirektiivile) nõuavad rangemaid tingimusi kui PVT,
tuleb kompleksloas kehtestada täiendavad meetmed.
·· Seire. Direktiiv sisaldab teatud nõudeid, mis peaksid
tagama IPPC süsteemi rakendamise ja jõustamise praktikas.
Liikmesriigid peavad tagama, et kompleksloa tingimused
on täidetud ning et käitajad annavad regulaarselt pädevatele
asutustele teavet heidete seire tulemustest. Käitaja seire ja
aruandluse tingimused on kindlaks määratud kompleksloas.
Seiret tuleb tavaliselt teostada käitisest eralduvate spetsiifiliste
saasteainete kontsentratsiooni osas ning seire hõlmab
veel palju teisi käitise opereerimise aspekte (nt ohutuse
aruandlus, jäätmete juhtimine jne). Mõnel juhul (nt suurte
käitiste või ohtlike käitiste korral) võib olla ka nõue jälgida
ümbritsevat keskkonda. IED nõuete alusel tuleb perioodiliselt
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seirata ohtlikke aineid, mis võivad käitisest eraldudes
reostada pinnast või põhjavett. Käitajad peavad tagama
juurdepääsu pädevatele asutustele, abistama järelevalvet
ning teisi kontrollorganeid.
• Heitmete aruandlus. IPPC käitiste heite andmed tuleb
iga-aastaselt edastada ja säilitada Euroopa Saasteainete
Heite- ja Ülekanderegistris [ingl European Pollutant
Release and Transfer Register (E-PRTR)] (http://prtr.
ec.europa.eu/). See on üleeuroopaline register põhiliste
tööstuskäitiste keskkonnaandmetega. See asendab endise
Euroopa Saasteainete Emissioonide Registri (EPER). Register
sisaldab iga-aastaselt esitatud andmeid 28000 tööstuskäitise
kohta, hõlmates 65 tegevusvaldkonda kogu Euroopas.
Iga käitise kohta on esitatud informatsioon õhku, vette ja
pinnasesse eraldunud saasteainete koguste kohta, samuti info
väljapoole tegevuskohta viidud jäätmete ning 91 saastaine
kohta heitvees.

• Järelevalve ja kontroll. IED tutvustab palju detailsemalt
järelevalve ja kontrolli sätteid kui IPPC direktiiv. Liikmesriigid
peavad koostama järelevalveplaanid. Lisaks informatsioonile
käitiste kohta peab plaan sisaldama ka üldiselt olulisi
keskkonna teemasid. Vastavalt plaanidele tuleb koostada
järelevalve programmid, mis on suunatud keskkonnariskide
süstemaatilisele hindamisele. Need keskkonnariskid
defineeritakse kui ‘asjaomaste käitiste potentsiaalsed ja
võimalikud mõjud inimese tervisele ja keskkonnale võttes
arvesse heitmete tasemeid ning tüüpe, kohaliku keskkonna
tundlikkust ning õnnetuste riski’.
Rutiinne järelevalve peab suutma kontrollida kõiki olulisi
käitise keskkonnamõjusid, kindlaks teha käitise vastavus
kompleksloa tingimustele ning tuvastama, kas kompleksloa
tingimused on efektiivsed. See tähendab, et inspektorid
peaksid hindama, miks teatud kompleksloa tingimusi on
rakendatud ning kas need täidavad oma esialgseid eesmärke
(nt eesmärke kohalikus keskkonnas).

• Komplekslubade ülevaatamine. IPPC direktiiv nõuab
perioodilist komplekslubade ülevaatamist. Puudub
ettekirjutus kui tihti neid tuleb üle vaadata, kuid direktiiv
toob välja mitmed tingimused, millal kompleksluba tuleb
üle vaadata (ning vajadusel muuta). Nõuded on seotud
käitise protsessidega (nt PVT mõiste on muutunud,
EL seadusandluses on kehtestatud uued heite piirväärtused
või on vajadus rakendada paremaid ohutusmeetmeid) ning
käitise keskkonnamõjuga (nt saaste mõju on nii suur, et nõuab
heite piirväärtuse muutmist või uute keskkonnakvaliteedi
standardite kehtestamist).

LISATEAVE
Pädev asutus

Keskkonnaamet: http://www.keskkonnaamet.ee/est

Seadusandlus

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus
(vastu võetud 10.10.2001.a seadusega (RT I 2001, 85, 512))

PVT referentsdokumendid

Kokkuvõtted eesti keeles: http://www.ippc.envir.ee/english/bat.htm

Loataotluse näide:
loataotluse formaat ja luba

http://www.ippc.envir.ee/english/guidelines.htm

Väljastatud load

Väljastatud keskkonnalubade infosüsteem: http://klis.envir.ee/klis
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teavitatakse (standardsümbolid ja -fraasid pakendite
märgistel ning ohutuskaardid) kasutajat kemikaalide ohtudest.

1.3. Lühidalt REACH &
CLP määrusest
1.3.1. Eesmärgid
REACH käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist. REACH määrus nr 1907/2006
jõustus 1. juunil 2007, reformides fundamentaalselt Euroopa
kemikaalide seadusandlust.
REACH põhilised eesmärgid on inimeste tervise ja keskkonna
kõrgetasemelise kaitse tagamine kemikaalidest põhjustatud
riskide eest, alternatiivsete katsemeetodite edendamine, ainete
vaba ringlus siseturul ning innovatsiooni ja konkurentsivõime
edendamine. Tööstus vastutab kemikaalidest põhjustatud
riskide hindamise ja ohjamise eest ning peab edastama vastava
ohutuse teabe oma klientidele. Samal ajal võib Euroopa Liit
kehtestada lisameetmed väga ohtlikele ainetele, kui on vajadus
täiendavateks ohjamis tegevusteks EL tasandil.
CLP käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist
ja pakendamist. See jõustus 20. jaanuaril 2009. Antud
määrus ühtlustab eelmise EL kemikaalide klassifitseerimise,
märgistamise ja pakendamise seaduse GHS süsteemiga
(kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne
harmoneeritud süsteem).
CLP peamised eesmärgid on lihtsustada kemikaalide
rahvusvahelist kaubandust ning säilitada olemasolevat
inimese tervise ja keskkonnakaitse taset. Klassifitseerimise ja
märgistamise süsteemis määratakse ohtlikud kemikaalid ning

Vastavalt CLP määrusele tuli ained ümberklassifitseerida
1. detsembriks 2010. Segud tuleb ümberklassifitseerida
1. juuniks 2015. Pärast üleminekuaega asendab CLP määrus
lõplikult praegused ainete (direktiiv 67/548/EMÜ) ja segude
(direktiiv 1999/45/EÜ) klassifitseerimise, märgistamise ja
pakendamise reeglid.
CLP ise ei sätesta informatsiooni nõudeid (v.a füüsikaliste
omaduste määramine). Informatsiooni nõuded on sätestatud
REACH määruses. Kui ohtlikud omadused on määratud ning
aine või segu on vastavalt klassifitseeritud, peavad ainete või
segude tootjad, importijad, allkasutajad ning tarnijad, kui ka
teatud spetsiifiliste toodete tootjad ja importijad, edastama
ainete või segude määratud ohud teistele tarneahela osapooltele.
Oht on ohtliku aine või segu loomuomane omadus või
omaduste kogum, mis muudab ta ohtlikuks nii, et ta võib
potentsiaalselt põhjustada kahju inimese tervisele ja/või
keskkonnale. Ohu hindamine on protsess, kus hinnatakse
aine või segu omadusi, et määrata nende võime tekitada
kahju. Juhul kui määratud ohu iseloom ja tõsidus vastavad
klassifitseerimise kriteeriumitele, siis aine või segu
klassifitseeritakse. Klassifitseerimine on ainele või segule
standardiseeritud ohu kirjelduse määramine.
Märgistamine annab võimaluse edastada ohuinfo aine või
segu kasutajale, teavitada kasutajat ohu olemasolust ning
vajadusest vältida kokkupuudet ja sellega kaasnevaid riske.
CLP määrab ka üldised pakendamise standardid, et tagada
ohtlike ainete ja segude ohutu tarnimine.

3. jaanuar 2011: klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teatamistähtaeg
REACHi
jõustumine

Eelregistreerimisperiood

1. juuni 2007

1. juuni –
1. detsember 2008

REACHi
graafik

Aasta

CLP
graafik

Kõik
uued
ained ja
segud

2007

2008

Esimene
faasiainete
tähtaeg

Teine faasiainete
tähtaeg

Kolmas faasiainete
tähtaeg

1. detsember 2010

1. juuni 2013

1. juuni 2018

Ained ja segud
kogusega
≥1000 tonni aastas,
väga ohtlikud ained

2009

2010

Ained ja segud
kogusega
≥100 tonni aastas

2011

2012

Ained ja segud kogusega ≥1 tonn aastas

2013

2014

2015

Ained

Klassifitseerimine,
märgistamine ja
pakendamine vastavalt
DSD direktiivile. Kui
kohaldatakse täismahus
CLP määrust, ei ole DSD
märgistust ja
pakendamist vaja.

Segud

Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine vastavalt DPD direktiivile.
Kui kohaldatakse täismahus CLP määrust, ei ole DPD märgistust ja pakendamist vaja.

Klassifitseerimine nii DSD kui CLP järgi,
märgistus ja pakendamine CLP järgi.

CLP jõustumine,
Kohustus
DSD direktiivi I lisa
rakendada
tühistamine
CLP ainetele
20. jaanuar 2009 1. detsember 2010
Pilt 4. REACH & CLP rakendamise tähtajad. Allikas: Euroopa Kemikaaliamet

2016

2017

2018

2019
aastast

Klassifitseerimine, märgistamine
ja pakendamine CLP järgi.

Kohustus rakendada CLP segudele.
Märkus: teatud ainetele/segudele kehtib
ümbermärgistamine ja ümberpakendamise
tähtaeg 2012/2017
1. juuni 2015
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1.3.2. Peamised põhimõtted
eesmärkide saavutamiseks
REACH eesmärkide saavutamiseks on sätestatud mitmed
olulised meetmed.

Registreerimine
Registreerimise eesmärk on luua läbipaistev, prognoositav
ja tasakaalustatud süsteem, mille raames tööstus võtab
vastutuse oma toodete ohutuse eest. Tööstus peab koguma
teavet ning selle tulemusena määrama asjakohased riskijuhtimisemeetmed.
Ainete tootjad ja importijad peavad Euroopa Kemikaaliametile
esitama registreerimistoimiku iga aine jaoks, mida ettevõte
toodab või impordib 1 tonn või rohkem aastas.
Registreerimise tähtaeg sõltub kemikaalide kogusest ning
omadustest. REACH raames registreeritakse ELis eeldatavasti
umbes 30 000 keemilist ainet 11 aasta jooksul.
Ainete registreerimise tähtaeg
• Kogustes 1000 tonni/aastas ja rohkem
• Kantserogeensed, mutageensed ja
reproduktiivtoksilised ained (KMR
kategooriad 1 ja 2) üle 1 tonni/aastas

30. november 2010

• Ained, mis on klassifitseeritud
mürgiseks veeorganismidele (R50/53) üle
100 tonni/aastas
Registreerimise tähtaeg ainetele kogustes
100 kuni 1000 tonni/aastas

31. mai 2013

Registreerimise tähtaeg ainetele kogustes 1
kuni 100 tonni/aastas

31. mai 2018

Registreerimise kohutus kehtib üksikutele ainetele ning ainetele
segudes. Spetsiaalne registreerimise süsteem kehtib ainetele
toodetes (nt autod, tekstiil, elektroonilised kiibid jne). Tulevikus
on REACH registreerimine kõikide kemikaalide tootmise,
turule toomise ja kasutamise eelduseks ELis. Registreerimata
jätmine tähendab, et ainet ei saa enam toota ega importida.
Registreerimistoimik sisaldab teavet, mis võimaldab ainet
ohutult kasutada. Praktikas tähendab see:
·· Tootjad ja importijad peavad hankima enda toodetava
või imporditava aine kohta informatsiooni, hindama aine
kasutamisest tulenevaid riske, ning määrama riskide
ohjamismeetmed.
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·· Informatsioon aine omaduste, kasutuste ning klassifikatsiooni
kohta ning ohutu kasutamise soovitused sätestatakse ECHAle
esitatavas tehnilises toimikus.
·· Ainetele kogustes 10 t või rohkem tuleb juurde lisada ka
kemikaaliohutuse aruanne. See sisaldab hinnangut inimese
tervise, füüsikalis-keemiliste ning keskkonnaohtude kohta ,
lisaks ka seda, kas aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
(PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).
·· ECHA viib läbi iga registreerimistoimiku täielikkuse
hindamise, kuid see ei hõlma esitatud andmete kvaliteedi
või vastavuse hindamist.
Registreeritud ainete keemiliste omaduste informatsioon
on esitatud eChemPortal’is http://www.echemportal.org/.
See on avaliku juurdepääsuga tasuta veebileht, mis sisaldab
järgmisi andmeid: kemikaalide füüsikalised ja keemilised
omadused, ökotoksilisus, liikuvus ja käitumine keskkonnas,
mürgisus jne. Veebilehel saab aruannete tulemusi ja
andmekogumeid otsida vastavalt kemikaali nimetuse, numbri
ning omaduste alusel.

Teabe edastamine tarneahelas – ohutuskaardid
REACH nõuab, et lisaks tootjatele ja importijatele, peavad ka
nende kliendid omama informatsiooni kemikaalide ohutuks
kasutamiseks. Esmane teabeedastamise vahend tarneahelas
ohtlike kemikaalide omaduste kohta on ohutuskaart. Ohutuskaart
on ettevõttes põhiline informatsiooniallikas, kus on määratud
riskid inimese tervisele ja keskkonnale. REACH registreerimise
käigus selgub uut informatsiooni ainete ohtlike omaduste kohta
ning seeläbi on võimalus määrata paremaid riskijuhtimise
meetmeid.
Kui kemikaaliohutuse hindamine on läbi viidud vastavalt
registreerimise nõuetele, tuleb ohutuskaardi lisasse kirjutada
asjakohased kokkupuutestsenaariumid ning edastada need
tarneahelas allapoole. Kokkupuutestsenaarium hõlmab kemikaali
määratud kasutusala ning kirjeldab kasutamise spetsiifilisi
tingimusi.

Hindamine
REACH raames viiakse läbi kolme erinevat hindamise
protsessi: toimiku hindamine (täielikkuse kontroll ning
testimisettepanekute hindamine) ja aine hindamine.
·· Toimikute hindamine koosneb registreerimistoimikute
kontrollimisest ja testimisettepanekute hindamisest.
Registreerimistoimikute täielikkuse kontrolli eesmärk
on hinnata REACH määruse nõuete täitmist ning esitatud
toimikute kvaliteeti.
·· Aine hindamise protsessi eesmärk on kõrvaldada kõik
kahtlused, et aine on ohtlik inimese tervisele või keskkonnale.
Hinnatakse prioriteetseid aineid, mis on järjestatud põhinedes
riskile, nt põhinedes ohu informatsioonile (nagu aine
struktuuri sarnasus teisele püsivale või bioakumuleeruvale
ainele jne). ECHA koostab esialgse Ühenduse hindamisplaani
tegevuskava, mis hõlmab kolme aastat ning täpsustab igal
aastal hinnatavad ained.

Autoriseerimine
Autoriseerimise eesmärk on tagada väga ohtlikest ainetest
tulenevate riskide ohjamine, väga ohtlike ainete asendamine
asjakohaste alternatiividega või riskide vähendamine vastavate
tehnoloogiatega. Kui nimetatud eesmärki pole võimalik tagada,
siis tuleb koostada põhjendatud sotsiaal-majanduslik analüüs
võttes arvesse olemasolevat informatsiooni alternatiivsete
ainete või protsesside kohta.
Väga ohtlikud ained määratakse põhinedes järgmistele
omadustele:
·· KMR ained, kat 1 ja 2;
·· PBT ja vPvB ained – vastavale REACH XIII lisa kriteeriumitele
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained ning väga
püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained;
·· Teised ained, mille kohta on olemas teaduslikud andmed,
et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale
tõsist mõju, nt endokriinseid häireid põhjustavad omadused
või mis ei vasta XIII lisa kriteeriumitele, kuid siiski neil on
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised omadused või väga
püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused.
Ained määratakse väga ohtlikeks aineteks ECHA Liikmesriikide Komitees põhinedes liikmesriikide või ECHA poolt
(Komisjoni nõudmisel) ettevalmistatud taotlusele. ECHA
otsustab, kas lisada need ained nn “Kandidaatnimekirja”,
kust edasi sisestatakse need autoriseerimise nimekirja
(REACH XIV lisa). Lõpliku otsuse, kas lisada aine
autoriseerimise nimekirja või mitte, teeb Euroopa Komisjon.

Väga ohtliku aine määramine


Autoriseerimise nimekirjas olevaid aineid ei tohi turule tuua
või kasutada pärast nn “sulgemiskuupäeva”, mis on määratud
XIV lisas. Siiski võib neid aineid turule tuua ja kasutada juhul
kui kõnealune kasutusala on autoriseeringu saanud.
Praegune kandidaatnimekiri sisaldab 73 ainet või ainerühma
(uuendatud 19/12/2011), see on kättesaadav ECHA veebilehel:
http://www.echa.europa.eu/et.
Nendest ainetest 12-l on PBT või vPvB omadused ja paljudel
teistel on reproduktiivtoksilised omadused, nt bis(tributüültina)oksiid (TBTO), di(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP),
kloroalkaanid, C10-13 (lühi ahelaga klooritud parafiinid),
5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen (muskusksüleen).
Need omadused on veeseaduste mõistes eriti probleemsed
mis on veeseadustes määratud eriti probleemseteks.
Kuus väga ohtlikku ainet keelustatakse järgmise kolme kuni
viie aasta pärast, juhul kui ettevõtted pole kasutusalale
saanud autoriseeringut. Need ained on kantserogeensed,
reproduktiivtoksilised või püsivad keskkonnas ning
akumuleeruvad elusorganismides. Ettevõtjad, kes soovivad
neid aineid turustada või kasutada, peavad näitama, et riskide
ohjamiseks on kasutusele võetud ohutuse meetmed, või kasud
majandusele ja ühiskonnale kaaluvad üle riskid. Autoriseerimise
nimekiri on kättesaadav ECHA veebilehel: http://www.
echa.europa.eu/et.

Piirangud
Piirangute nimekirjas olevad ained põhjustavad
vastuvõetamatuid riske inimese tervisele ja keskkonnale
kõikides Euroopa Liidu riikides, seega tuleb ka ohjamise
meetmeid rakendada kogu ELis. Piirangud võivad tähendada,
et teatud aine tootmine on täielikult keelatud või teatud
kasutus piiratud. Ained, millele kehtivad teatud piirangud,
on lisatud REACH määruse XVII lisasse.

Aine lisatakse „Kandidaatnimekirja“

Aine lisatakse autoriseerimise nimekirja (XIV lisa)
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Tabel 2. Kuus väga ohtlikku ainet, mis keelustatakse järgmise kolme kuni viie aasta pärast, juhul kui ettevõtted pole kasutusalale saanud autoriseeringut

Aine

Olemuslikud omadused

Sulgemiskuupäev*

5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen (muskusksüleen)
[i.k 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene)]

vPvB

21. august 2014

4,4’-Diamiinodifenüülmetaan (MDA)
(i.k 4,4’-Diaminodiphenylmethane)

Kantserogeene (kategooria 1B)

21. august 2014

Heksabroomtsüklododekaan (HBCDD)
(i.k Hexabromocyclododecane)

PBT

21. august 2014

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)
(i.k Bis(2-ethylhexyl) phthalate)

Reproduktiivtoksiline (kategooria
1B)

21. veebruar 2015

Bensüülbutüülftalaat (BBP)
(i.k Benzyl butyl phthalate)

Reproduktiivtoksiline (kategooria
1B)

21. veebruar 2015

Dibutüülftalaat (DBP) (i.k Dibutyl phthalate)

Reproduktiivtoksiline (kategooria
1B)

21, veebruar 2015

* kuupäev pärast mida ei tohi ainet turustada ega kasutada.

LISATEAVE

Pädevad asutused

Euroopa Kemikaaliamet: http://echa.europa.eu/
Terviseamet: http://www.terviseamet.ee/

Registreeritud ained

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

Ainete omadused

http://www.echemportal.org/

Autoriseerimise kandidaatnimekiri

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Autoriseerimise nimekiri

http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/authorisation_list_en.asp

Kehtivad piirangud

http://echa.europa.eu/et/regulations/reach/restriction
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2. Õigusraamistike
omavahelised seosed
Lihtne on ette kujutada kemikaali teekonda reaalses elus:
esiteks toodetakse see tehases, seejärel kasutavad seda
professionaalsed või erakasutajad, kasutamise ajal vabanevad
heitmed ning lõplikult jõuab see kemikaal keskkonda,
nt veekogusse, kus see võib laguneda või püsida pikka aega,
akumuleeruda organismides või liikuda pikki vahemaid jne.

REACH

• Kõrgetasemeline inimese tervise
ja keskkonna kaitse.
Eesmärk

Ulatus

• Ainete vaba ringlus siseturul.
• Edendada konkurentsivõimet
ja innovatsiooni.

• Üksikute ainete, segudes ning
toodetes olevate ainete tootmine,
importimine ja kasutamine.

Selleks, et käidelda kemikaali kogu elutsükli jooksul ohutult
inimese tervisele ja keskkonnale, peab kasutamine olema
hästi kontrollitud. Igat sammu selles tsüklis reguleerib
erinev õigusakt, rakendatakse erinevat eesmärki, ulatust ja
lähenemisviisi ning hõlmatud on erinev sihtgrupp (vaata
allolevat tabelit). Nendes õigusaktides on ka erinev lähenemine
kemikaalide prioritiseerimisele, ettevaatusmeetmetele, riski
hindamisele, riskijuhtimisele ning seirele jne.

IPPC & IED
• Kõrgetasemeline keskkonna
kaitse.
• Saastuse Kompleksne Vältimine
ja Kontroll.
• Meetmed, et vältida ja vähendada
heitmeid õhku, vette ja pinnasesse,
kaasa arvatud jäätmete juhtimise
meetmed.
• Suure saastuse potentsiaaliga
tööstuskäitised.

Vee raamdirektiiv &
Keskkonnakvaliteedi
standardid
• Hoida ja parendada veekeskkonna
kvaliteeti (siseveekogud, üleminekuvesi, rannikuveekogud ja põhjavesi).
• Vähendada või lõpetada prioriteetsete
ainete heitmed, vettejuhtimine
ning kaod.

• Vee keemiline seisund vesikondades.

• Keskendub ainetele.

Lähenemisviis

• Tööstus määrab registreerimise
käigus informatsiooni ohtude,
kokkupuute ja riskide ohjamise
kohta.
• Määrab tegevused väga ohtlike
ainete jaoks.

• Keskendub tehnikatele saastuse
vältimiseks/kontrollimiseks (PVT).
• Tööstus rakendab käitisespetsiifilist kompleksluba.

• Tööstus peab taotlema
autoriseerimisluba.

Sihtgrupp

Harmoniseerimise tase

• Ainete tootjad, importijad ja
allkasutajad.
• Aineid sisaldavate toodete tootjad
ning importijad.

• Registreerimine, piirangud ja
autoriseerimine kehtib kogu ELis.

• Tootev tööstus ning agrotööstus.

• Kompleksloa väljastamisel on
siseriiklikul pädeval asutusel
õigustatud juhtudel võimalus
PVTst kõrvale kalduda.

• Keskendub prioriteetsetele ainetele
(33 prioriteetset ainet, nende hulgas 13
prioriteetset ohtlikku ainet).
• Kehtestab keskkonnakvaliteedi
standardid prioriteetsetele ainetele
ning 8 teisele prioriteetsele
saasteainele.

• Kõik prioriteetsete ainete punktja hajureostusallikad.

• Prioriteetsete ainete keskkonnakvaliteedi standardid kehtivad kogu
ELis, kuid teiste saasteainete jaoks
sätestatakse keskkonnakvaliteedi
standardid siseriiklikul või vesikonna
tasandil.
• Riiklikul või vesikonna tasandil võivad
liikmesriigid kehtestada karmimad
keskkonnakvaliteedi standardid
prioriteetsetele ainetele.
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Lisaks on erinevatel õigusaktidel erinevad vahendid ja
ajaplaan eesmärkide saavutamiseks. Seda on näidatud alloleval
skeemil konkreetse aine näitel - Di(2-etüülheksüül)ftalaat
(DEHP) (CAS Nr: 117-81-7).

Di(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) (CAS Nr: 117-81-7)
Vee raamdirektiiv &
Keskkonnakvaliteedi standardid

REACH & CLP

IPPC & IED

Kemikaalide informatsioon,
piirangud kasutusele

Kemikaalide kasutamine
& kemikaalide heitmete
kontrollimine läbi kompleksloa

Hea keemiline seisund (prioriteetsete
ainete kontsentratsioon < keskkonnakvaliteedi standard) aastaks 2015

Registreerimine: kasutus pole lubatud ilma eelregistreerimise /
registreerimiseta

Pole konkreetselt loetletud
Parima Võimaliku Tehnika
referentsdokumentides

Heitmeid peab vähendama aastaks
2020

Klassifitseerimine: Repr. Kat. 2; R60-61 (Võib kahjustada sigivust;
Võib kahjustada loodet)
Autoriseerimine: ei tohi kasutada pärast 21. veebruari 2015 (kuna
on reproduktiivtoksiline)

aasta keskmine keskkonnakvaliteedi
standardid vee jaoks 1,3 μg/l
Pinnavee seire: korra kuus

Piirangud: ei tohi kasutada üksiku ainena või ainena segudes üle
0,1% plastifitseeritud materjali kohta mänguasjades ning
lastetoodetes.

Kuid nende õigusaktide vahel on ka palju teisi seoseid, neid
on kirjeldatud järgnevates peatükkides.

2.1. Omavahelised seosed:
vee raamdirektiiv – IPPC
Vee raamdirektiiv ja IPPC direktiiv täiendavad üksteist.
Komplekslubade andmine ning jõustamine on väga tähtis
vee raamdirektiivi veekvaliteedi eesmärkide täitmise
seisukohast. Vee raamdirektiivi eesmärgid ja protsessid võivad
mõjutada komplekslubades rakendatud seire ja tegevuse tingimusi,
samuti edendavad jõustamist ja kompleksloa ülevaatamist.
IPPC rakendamisel tehtud otsused on olulised ka vee
raamdirektiivi rakendamisel, nt meetmeprogrammide
laad, seire, arvestused jne. Põhilised omavahelised seosed
on kirjeldatud allpool.
• Prioriteetsete ainete vettejuhtimise, heite ja kadude
arvestus ning koormuse hindamine. Vee raamdirektiiv ja
tema tütardirektiiv 2008/105/EÜ nõuavad prioriteetsete ainete
vettejuhtimise, heite ja kadude arvestust ning veekogule
tuleneva mõju ja koormuse hindamist. IPPC käitistest eralduvad
heitmed võivad mõjutada veekogu ning mõjutada selle hea
seisundi saavutamist.
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Käitiste tegevus võib mõjutada vee seisundit erinevatel viisidel:
·· otsene vettejuhtimine (nt ohtlikud ained, toitained,
orgaanilised ained, soojus);
·· hajureostus (nt töödeldud muda maapinnale laotamine);
·· heited õhku, mis võivad settida vette;
·· õnnetuste tekitatud mõjud veekogudele;
·· jäätmete töötlemine.
Seega vesikonna majandamiskava välja töötamisel annab
ohtlike ainete heitmetealane informatsioon olulist teavet
veekogu seisundi hindamiseks.
• Keskkonnakvaliteedi standardid & heite piirväärtused.
IPPC toetab Vee raamdirektiivi rakendamist nõudes, et
kompleksload ei vii veekogule sätestatud keskkonnakvaliteedi
standardite rikkumiseni (keskkonnakvaliteedi standardeid
saab sätestada EL tasandil, riiklikul tasandil või vesikonna
tasandil). IPPC protsess peab tagama, et neid standardeid
täidetakse, määratledes komplekslubades käitistele
asjakohased kohustused (heite piirväärtused), mis mõjutavad
veekogu seisundit ning toetavad veekvaliteedi eesmärkide
saavutamist.

• Seire ja teave. Vee raamdirektiivis ja IPPC direktiivis on
kehtestatud seire nõue. Selliste seirete ühtlustamine tooks
kaasa mõlema direktiivi parema rakendamise. IPPC direktiiv
kehtestab käitajatele kohustuse heitmete seiramiseks ning
eelkõige nõuab heite piirväärtuste järgimist. See võib ka
tähendada ümbritseva keskkonna seiramist, et tagada
lubamatu mõju mittetekkimist. Seega seire eesmärgiks on,
et vettejuhtimine toimuks vastavalt vee raamdirektiivis
sätestatud kriteeriumitele.
Teave heitmete kohta on samuti oluline, et täita
keskkonnakvaliteedi standardite direktiivist tulenevaid
kohustusi heitmete arvestuse osas ning segunemispiirkondade
määramiseks.
Vee raamdirektiiv sätestab seire kohustused – kontrollseire,
operatiivseire ning uurimuslik seire. Seire kohustus on
uurida vee koormust ning erinevates maatriksites (st vesi,
setted ja/või bioota) toimuvaid arenguid. On võimalik, et
need hindamised tuvastavad uusi aineid, mille peab lisama
operatiiv- ja kontrollseiresse, kuid neid ei ole välja toodud
kompleksloa tingimustes. See eeldab pädevatelt asutustelt
tihedat teabevahetamise alast koostööd toetamaks vastavate
õigusaktide rakendamist.
• Meetmeprogrammid. Iga liikmeriik otsustab ise, milliseid
meetmeid kasutatakse vee raamdirektiivi rakendamisel hea vee
seisundi saavutamiseks. Teisest küljest on hea veekvaliteedi
saavutamiseks oluline IPPC käitiste heitmete alane kontroll,
mis on ka üheks oluliseks põhimeetmeks. Lisaks nõuab IPPC
teatud juhtudel, et komplekslubades defineeritakse heitmete
vähenduskavad. On oluline, et need vee raamdirektiivi
ja IPPC vahendid omavahel sünkroniseeritaks.
• Järelevalve ja jõustamine. IPPC direktiivi nõuetekohane
rakendamine toetab vee eesmärkide saavutamist. IED parendab
seda veelgi. Uus nõue on, et inspektorid jälgivad kompleksloa
tingimuste täitmist kui ka mõjusid kohalikule keskkonnale,
andes sellega parema võimaluse IPPC käitiste ning vee
eesmärkide seoste uurimiseks. Laiaulatuslik järelevalve kava
ja järelevalveprogrammid peavad sisaldama teavet vesikonna
koormuse kohta. Seega, kui tuvastatakse märkimisväärne
koormus vesikonna majandamiskavades, tuleb teavitada ka
IED pädevat asutust.

2.2. Omavahelised seosed:
REACH – vee raamdirektiiv
REACH annab võimaluse vee raamdirektiivi jõustamiseks.
Vee raamdirektiiviga tegelevad ametiasutused saavad REACHist
teavet soovitatud riskijuhtimise meetmete kohta, kuid seda
infot ei saa vahetult kasutada. Näiteks saavad vee raamdirektiivi
pädevad asutused kasutada REACHi teavet punktreostusallikate
komplekslubade jaoks, kasutada kemikaaliohutuse aruandes
(KOA) kirjeldatud teavet veekogu kaitsmise tehnoloogia tüübi
ning võimaliku heite taseme kohta. Kui kõnealune aine on
REACH autoriseerimise nimekirjas, peab sellele kemikaalile
sätestama ka piirangud veelubades, nt piiratud kasutamise
periood või kindel määratletud (autoriseeritud) kasutusviis.
REACHi ja vee raamdirektiivi põhilised omavahelised seosed
on kirjeldatud detailsemat allpool.

Piirangud ja autoriseerimine
REACH on ülioluline määrus, sellega vähendatakse mürgiste ja
teiste väga ohtlike kemikaalide turule toomist (ja kasutamist)
läbi ainete asendamise (autoriseerimise protseduur) või
kasutamise piiramisega sobimatutes protsessides (piirangute
protseduur). Määrus nõuab üksikute ainete hindamist
objektiivsete kriteeriumite alusel, et vastavalt sellele määrata
asjakohane kasutamisviis. Ohtlike ainete õigesti kasutamise
tagamisel on oluline ka kontrollida nende sisalduse taset
keskkonnas. Siiski ei kohaldata seda hindamist üksikutele
veekogudele. Mõned REACHis käsitletavad ained on lisatud
keskkonnakvaliteedi standardite direktiivi, nende kasutamise
vähendamine aitab saavutada keskkonnakvaliteedi standardeid
ning head pinnavee ja põhjavee keemilist seisundit vee
raamdirektiivi raames. Seega REACHi rakendamine toetab
otseselt vee-alaste direktiivide eesmärke. REACH määruse
piiranguid ja autoriseerimist saab kasutada vee raamdirektiivi
prioriteetsete ainete kontrollimiseks.
Ning vastupidi, vee raamdirektiivi raames saadud seireandmed
võivad viidata konkreetsele probleemile, et teatud ainetele
tuleks kehtestada karmimad piirangud või lülitada need
autoriseerimise protsessi. Pealegi, kui teatud ainete sisaldus
ületab vee raamdirektiivi keskkonnakvaliteedi standardeid,
tuleks läbi vaadata aine kasutamiseks antud autoriseerimise
luba vastavas vesikonnas.
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Väga ohtlike ainete määramine
REACHi üks kriteerium ainete väga ohtlikuks määramisel on
ohtlikkus keskkonnale, nt PBT, vPvB, reproduktiivtoksiline
või sarnaste murettekitavate mõjudega, nagu endokriinseid
häireid põhjustavad omadused. Prioriteetsete ainete lisamine
vee raamdirektiivi X lisasse toimub sarnaselt REACHiga,
kuid vee raamdirektiiv ei määra konkreetset kriteeriumit.
Vee raamdirektiivi prioriteetsete ainete nimekiri vaadatakse
läbi iga 4 aasta järel. Seega REACH teavet väga ohtlike ainete
kohta saab kasutada uute prioriteetsete ainete määramiseks
vee raamdirektiivis. Samuti REACH aine hindamise protsessis
saadud teave aine omaduste ning kokkupuute kohta EL
tasandil (summeeritud kogused, liikuvuse andmed, seire
andmed) võib aidata uute prioriteetsete ainete määramisel
vee raamdirektiivis.
Teisest küljest, vee raamdirektiivi andmed võivad toetada
väga ohtlike ainete prioritiseerimist või ainete hindamise
protsessi REACHis
.

Informatsioon
REACHi järkjärguline rakendamine toodab palju uut
informatsiooni ainete ohtlikkuse kohta, samuti veekeskkonna
ohtude kohta. See teave aitab veespetsialistidel parandada
andmeid veekogude koormuse osas (nt vesikondade
majandamiskavade muutmisel) ning tõlgendada IPPC käitiste
tegevuse ja vee eesmärkide vahelist seost. See info võib aidata
ametiasutustel välja töötada spetsiifilised keskkonnakvaliteedi
standardid ainetele.
Konkreetne seos on PNECi (on juba olemas mõnede ainete jaoks
ning REACH raames määratakse paljude uute ainete jaoks) ja
vee raamdirektiivi keskkonnakvaliteedi standardite vahel.
PNECi piiride ületamine näitab „olulise“ saaste olemasolu
ja viitab punktreostusallikate vähendamise meetmete
vajalikkusele Kuid ennekõike on PNEC kontrollväärtused
olulised nii registreerijatele kui ka allkasutajatele, et otsustada
aine ohutu kasutamise üle. Keskkonna alaste õigusaktide
jaoks võivad PNECid olla olulised aine informatsiooniallikad,
näidates täiendavate riskivähendamise meetmete rakendamise
vajadust. Kuid REACH registreerimise raames välja töötatud
PNECid on ainult “soovituslikud”, kuna ei nõuta nende
teaduslikku põhjendamist.
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2.3. Omavahelised seosed:
REACH - IPPC
IPPC käitajad peavad arvestama oma käitise tegevuse keskkonna
ja ohutuse mõjudega. Käitajad võivad REACH määruse mõistes
olla ainete tootjad ja/või allkasutajad. Nad peavad ainet ohutult
kasutama ning rakendama riskijuhtimise meetmeid. Selleks
on neil vaja õiget teavet ainete kohta, mida nad kasutavad.

REACH informatsioon
Kompleksloa taotlus peab sisaldama toor- ja abimaterjalide
kirjeldust, prognoositavate heitmete olemust ja kogust, heitmete
vältimiseks ja vähendamiseks kavandatavaid tehnoloogiaid või
teisi tehnikaid ning heitmete seireks planeeritud meetmeid.
Kui asjakohastes BREFides ei ole nõutud kemikaali heitmete
vähendamine, on vajalik läbi viia eksperthindamine
analüüsimaks, kus kemikaal tõenäoliselt suurtes kogustes
eraldub. Ohutuskaart võib anda kasulikku informatsiooni
toormaterjalis olevate ainete olemuse ja kontsentratsiooni kohta,
mis aitab määrata eeldatavaid heitmeid. Ohutuskaardid võivad
samuti anda olulist teavet heitmete kontrollmeetmete kohta
töötingimustes. Kemikaaliohutuse aruande/ohutuskaardi infot,
eriti kokkupuutestsenaariumid, saab kasutada kompleksloa
informatsiooni täiendamiseks.

Informatsioon BREFides ja komplekslubades
BREFid võivad toetada REACH protseduure (hindamist,
autoriseerimist) andes informatsiooniga teatud sektorites
kasutatavate ainete, heitmete, rakendatavate tehnikate ja
olemasolevate alternatiivide kohta. Lisaks saab komplekslubade infot kasutada täiendava teabeallikana
registreerimisandmetele.

3. Soovitused
esmasteks meetmeteks
Nagu eelnevates peatükkides kirjeldatud, kõik kolm sektorit –
IPPC, WFD ja REACH - on väga keerulised ning neil on mitmeid
ühendavaid aspekte kui ka erinevusi. Nende rakendamine
ja jõustamine hõlmab paljusid erinevaid ametiasutusi (EL,
siseriiklikud, regionaalseid), kellele on määratud erinevad
ülesanded. Nende raamistike rakendamine toob kaasa mitmeid
väljakutseid nii ametiasutustele kui ka tööstusele ning nõuab
head arusaamist õigusaktide printsiipidest, koostööd ja
informatsiooni vahetamist ametiasutuste ja teiste osapoolte
vahel. Efektiivne keskkonnakaitse on võimalik ainult juhul
kui tööstus, heitveepuhastusjaamad, lubasid väljastavad
asutused, järelevalve- ning seireasutused on kaasatud!
Käesolev peatükk annab mõned ideed, kuidas kemikaalide ja
keskkonnaalast seadusandlust on võimalik kõige efektiivsemalt
rakendada, mis informatsioon on oluline ja missugused peaksid
olema esimesed sammud nende eesmärkide saavutamiseks.

·· kontrollida, kas ohutuskaardi sisu on kooskõlas
registreerimistoimikus edastatud teabega;
·· kontrollida, kuidas aineid tegelikkuses ettevõttes kasutatakse
(ainete kasutamine peab olema kooskõlas registreerimisel
edastatud teabega kindlaksmääratud kasutuste osas);
·· kontrollida, kas teatud ohtlikule ainele on rakendatud
autoriseerimist jne.
Kuna kõik andmed ei ole avalikult kättesaadavad, võivad
eelpool nimetatud võimalused kehtida ainult riiklikele
pädevatele asutustele, mitte igale regionaalsele ametiasutusele.
Seega peab liikmesriigis olema spetsiaalne kasutajatugi, mis
toetab asutusi andmete läbivaatamisel või annab piiratud
juurdepääsuloa teabele.

3.1. Kuidas kasutada
REACH infot?
REACH registreerimise käigus kogutakse teavet EL tasandil
(Euroopa Kemikaaliamet). Osa sellest teabest on kättesaadav
ainult liikmesriikide ametiasutustele, ülejäänud teave on
avalik. Allolevas tabelis on esitatud informatsioon, mis võiks
olla oluline keskkonnakaitseasutustele.
Näited, kuidas REACH teave võib olla kasulik:
·· keskkonnaloa väljastamisel kontrollida, mida ettevõte
toodab/impordib, mis kogustes, mis kasutuse jaoks, ning
seeläbi kujundada täielik pilt ettevõtte tegevusest;
·· otsida ettevõtteid, mis tegelevad kemikaalidega teatud
piirkondades;
·· otsida keskkonnaohtlike ainete tootjaid/importijaid, nt
vastavalt keskkonnaseire tulemustele;
·· otsida põhjalikku teavet aine(te) omaduste kohta, nt PNEC;
·· kontrollida, kas ettevõte täidab REACH/CLP teabe esitamise
kohustusi;
·· kontrollida, kas edastatud informatsioon vastab käitise
olukorrale;
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Informatsiooni
tüüp
Registreeritud
ained

Ligipääs

Link

Lisatud informatsioon

avalik

http://apps.echa.europa.eu/
registered/registered-sub.aspx

EÜ/CAS nr, aine nimetus, registreerimise tüüp, toimiku kättesaadavus.
Aine klassifitseerimine ja märgistamine, omadused

http://apps.echa.europa.eu/
registered/registered-sub.aspx

(füüsikalis-keemilised omadused, ökotoksilisus, liikuvus ja käitumine keskkonnas, mürgisus), toksilisuse ja ökotoksilisuse uuringu
tulemused, tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC), ohutu kasutamise soovitus, analüütilised
meetodid kui nõutud REACH IX või X lisaga, mis võimaldavad
avastada keskkonda sattunud ohtliku aine, samuti määrata otsest
mõju inimesele.

Registreeritud
ainete keemiliste
omaduste teave

avalik

Autoriseerimise
kandidaatnimekiri

avalik

http://echa.europa.eu/chem_data/
authorisation_process/candidate_list_
table_en.asp

EÜ/CAS nr, aine nimetus, lisamise põhjus, toetavad dokumendid
aine kohta.

Autoriseerimise
nimekiri

avalik

http://echa.europa.eu/reach/
authorisation_under_reach/
authorisation_list_en.asp

EÜ/CAS nr, aine nimetus, autoriseerimise taotluse esitamise tähtaeg, sulgemiskuupäev.

Kehtivad piirangud

avalik

http://echa.europa.eu/et/regulations/
reach/restriction

EÜ/CAS nr, aine nimetus, piirangute tingimused.

Järelevalve
põhiinformatsioon

liikmesriigi pädev
asutus

RIPE – REACH Järelevalve Informatsiooni Portaal (REACH Information
Portal for Enforcement). Saab
ühendust võtta liikmesriikide
pädevate asutustega üksikasjalike
andmete taotlemiseks.

Ettevõtte informatsioon (aadress, kontaktandmed & isikud, asukohad), registreerimise üldteave (kogus, kuupäev, viitenumber
jne), ainete identifitseerimise informatsioon (mitte koostis), määratud kasutusalad & mittesoovitatavad kasutusalad, klassifitseerimise informatsioon (CLP ja DPD), märgistamise informatsioon,
ohutuse teave (esmaabi, tulekustutusmeetmed, juhuslik keskkonda sattumine, käitlemine, kokkupuute kontroll, stabiilsus ja reaktsioonivõime), jäätmekäitlus, füüsikalised ja keemilised omadused
(põhiväärtused), toksikoloogilised omadused (põhiväärtused),
ökotoksikoloogilised omadused (põhiväärtused), teatud kokkupuute teave (viisid).

Klassifitseerimisja märgistusandmik

avalik

http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp (kättesaadav 2011.a.
keskpaigast)

Tootjate ja importijate teavitatud ja registreeritud ainete klassifitseerimise ja märgistamise informatsioon. See sisaldab ka ühtlustatud klassifikatsiooni nimekirja (CLP VI lisa tabel 3.1).
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http://www.echemportal.org/

3.2. Milline keskkonnaluba on kooskõlas vee
raamdirektiiviiga?
Praegu on enamik väljastatavaid keskkonnalube kooskõlas
IPPC direktiiviga. Siiski on oluline jälgida, et keskkonnaluba
on kooskõlas kõikide õigusaktidega, sest nii õiguslikust kui ka
keskkonnakaitse seisukohast on vastuvõetamatu, kui käitis
saab kompleksloa, kuid rikub teisi õigusakte.
Keskkonnaloa kooskõla tagamiseks vee raamdirektiivi/
keskkonnakvaliteedi standardite direktiiviga, on vajalik teada,
kas käitis võib mõjutada pinna- või põhjavett. Kompleksluba
on kooskõlas vee raamdirektiiviga, kui on täidetud järgmised
miinimum nõuded:
a) puudub märgatav mõju pinna- ja põhjaveele,
b) mõju pinnaveele ja põhjaveele ei mõjuta keskkonnakvaliteedi standardeid.
Sisuliselt peavad ka teised keskkonnaloa tingimused olema
kooskõlas, näiteks vesikonna majandamiskavade meetmed,
seirenõuded.
Keskkonnaloa väljastamisel peab spetsialist täitama
järgmised miinimumsammud:
1) küsima veespetsialistilt teavet veekogu jaoks oluliste
saasteainete kohta;
2) konsulteerima veespetsialistiga, kas konkreetne käitis,
vettejuhtimise tüübid, individuaalsed saasteained, vee kasutus,
jne võivad mõjutada veekogu head seisundit, ning millised
on asjakohased meetmed keskkonnaloa tingimustes;
3) küsima veespetsialistilt teavet asjaomase veekogu iga
üksiku keskkonnakvaliteedi standardi (vesi, setted või bioota)
kohta, st kas selles veekogus rikutakse keskkonnakvaliteedi
standardeid.
Ideaalis peaksid veespetsialistid olema antud teabe edastamise
osas proaktiivsed, kuid kui see pole nii, siis peavad lubasid
väljastavad asutused ise selle teabe otsima. Tuginedes sellele
teabele peab luba väljastav asutus tegema otsuse. Kui PVT
rakendamine pole piisav keskkonnakvaliteedi standardite
täitmiseks, tuleb nõuda täiendavaid meetmeid. Täiendavad
meetmed võivad tähendada rangemaid tehnikaid kui PVT
või lisameetmeid, mis vähendavad koormust veekeskkonnale.
Ka juba väljastatud keskkonnalubade puhul, kui ei täideta
vee raamdirektiivi eesmärke, tuleb luba üle vaadata.

Omavaheliste seoste teema on keerulisem, kui on rohkem kui
üks saasteallikas, näiteks saasteaine sisaldus on suurem kui
sätestatud keskkonnakvaliteedi standard. Esiteks on oluline,
kuidas keskkonnakvaliteedi standardeid rikutakse. Kui IPPC
reguleerib erinevaid allikaid, siis pädev asutus peab otsustama,
millised käitised peavad rakendama lisameetmeid. Kui aga
üks allikas pole IPPC käitis, siis see muudab reguleerimise
kohalikul tasandil keeruliseks. Seda peab käsitlema vee
raamdirektiivi meetmete programmis.
Lisaks peavad järelevalveasutused kontrollima keskkonnaloa
tingimuste täitmist (baasinspektsioon) ning uurima
vastavust prognoositud keskkonnakvaliteedi standarditele.
Inspekteerimise tulemused peab edastama lubasid väljastavatele
asutustele (võimalik lubade läbivaatamine) ja veespetsialistidele
(nt segunemispiirkondade ülevaatamiseks).

3.3. Milline keskkonnaluba
on kooskõlas REACHiga?
Keskkonnaloa väljastamisel peab võtma aluseks REACH
raamistiku poolt soovitatud kontrollmeetmed:
1) vastavalt REACHile saab käitises kasutada ainult eelregistreeritud ja/või registreeritud aineid, samuti peab käitis
jälgima kehtestatud kemikaalide kasutamise piiranguid. Seega
enne keskkonnaloa väljastamist tuleb käitise olukorra osas
konsulteerida REACH pädeva ametiasutusega ja/või paluda
kontrollida käitise kooskõla REACH nõuetega;
2) ametiasutused, mis väljastavad keskkonnalube, peavad
olema teadlikud REACH autoriseerimise mõjust:
a) kui käitis kasutab oma tegevuses “autoriseerimise
kandidaatnimekirjas” nimetatud väga ohtlikke aineid, siis peab
sellele antud keskkonnaloa kehtivus olema ajalise piiranguga
(nt kehtivus 1-2 aastat) ja seejärel tuleb see läbi vaadata
vastavalt aine autoriseerimise skeemile, vt järgmist punkti;
b) kui käitis kasutab autoriseerimise nimekirjas olevat
ainet, peavad selle keskkonnaloas olema sätestatud teatud
piirangud, st ajalised piirangud (keskkonnaluba kehtib ainult
kuni “sulgemiskuupäevani”) või kasutuse piirangud (pärast
“sulgemiskuupäeva” tohib seda ainet käitises käidelda ainult
siis, kui kasutusviis on autoriseerimisprotseduuri erand
või saanud autoriseerimisloa).
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3.4. Kuidas kasutada
seireandmeid?
Nii IPPC kui ka vee raamdirektiiv/keskkonnakvaliteedi
standardite direktiiv sisaldavad seirenõudeid – protsess,
vettejuhtimine, veekvaliteet, bioota jne. Teatud juhtudel
on seirenõuded täpselt määratletud – IPPC käitajad peavad
seirama keskkonnaloas sätestatud aineid; keskkonnakvaliteedi
standardite direktiivis tuleb jälgida ohtlikke aineid;
vee raamdirektiivis on nõutud üldisem veekogude seire.
Muidugi ühe valdkonna seire tüüp ja sagedus võib olla sobilik
kasutamiseks teise režiimi seires/analüütilises protsessis. Seega
peab olema võimalik seire tulemusi integreerida erinevate
valdkondade vahel. Pädevate asutuste kohustus on tagada
seire tulemuste kättesaadavus erinevate keskkonnajuhtimise
alade vahel.
Lubasid väljastavad asutused ja veespetsialistid peavad vahetama
informatsiooni seire protseduuride ja tulemuste osas:
1) IPPC käitiste seire annab olulist teavet veekogude koormuse
kohta ja veespetsialistid peaksid olema teadlikud nendest
andmetest;
2) kui IPPC käitisega on probleeme, siis veespetsialistid
peavad keskkonnalubasid väljastava ametiasutusega arutlema
võimalust, et käitaja teostab ja rahastab kohaliku keskkonna
seiret uurimaks käitise mõjusid;
3) kui on täheldatud keskkonnakvaliteedi standardite rikkumist,
siis käitajad/lubasid väljastavad asutused peavad hindama
seireandmeid, modelleerimise analüüse jne, et välja selgitada
käitise tegevuse ja keskkonnakvaliteedi standardite vahelist
seost, ning teostada täiendavat analüüsi;
4) seire tulemuste hindamisel peavad veespetsialistid suhtlema
komplekslubade pädevate asutustega kõikidel juhtudel, kus
IPPC käitised põhjustavad ootamatut mõju veekogudele.
Mõju võib tuleneda käitise lubamatust tegevusest (mis nõuab
kontrollimist) või saasteainete ootamatust käitumisest jne.
Seega võib olla vajalik käitise ja keskkonnaloa tingimuste
ülevaatamine.
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3.5. Kuidas algatada
ohtlike ainete läbivaatamist
või uute kontrollimeetmete
sätestamist REACH
raames?
Nagu kirjeldatud eespool, siis REACH kehtestab olulised
mehhanismid keskkonnaohtlike ainete kontrollimiseks.
Nendeks on piirangud ja autoriseerimine. Vee-ametiasutused
peavad konsulteerima REACH siseriikliku pädeva asutusega
võimalike viiside osas veekvaliteedi parendamiseks.

Piirangud
Piiranguid võidakse kehtestada igale ainele, mis põhjustab
vastuvõetamatut riski ning millele on vaja rakendada kogu
ühendust hõlmavaid meetmeid. Veeseadusandluses on
määratud aineid, mis võivad kujutada ohtu veekeskkonnale.
Nende kemikaalide (nt ftalaadid, broomitud leegiaeglustid
jne) laialdasel kasutamisel tarbetoodetes ja kaasnevate
heitmete tõttu ei ole võimalik saavutada veeeesmärke paljudes
vesikondades. Sellisel juhul saavad liikmesriigid või Euroopa
Komisjon algatada veelgi rangemaid piiranguid.
Piirangute sätestamiseks tuleb läbida järgmised sammud:
·· kavatsuse registreerimine: liikmesriik teavitab Euroopa
Kemikaaliametit kavatsusest koostada piirangute
aruanne vastavalt XV lisale;
·· aruande koostamine vastavalt XV lisale (oht, risk,
alternatiivid, põhjendus, sotsiaal-majanduslik analüüs,
osapoolte konsultatsioonid);
·· nõuete vastavuse kontroll;
·· konsultatsioonid huvitatud osapooltega;
·· arvamuste uuring;
·· Euroopa Komisjon võtab vastu otsuse.

Autoriseerimine
Autoriseerimist saab määrata ainult väga ohtlikele ainetele,
need ained nimetatakse XIV lisas. Et jätkuvalt oleks
võimalik XIV lisas nimetatud ainet kasutada, tuleb enne
sulgemiskuupäevakasutus autoriseerida. Autoriseerimisluba
antakse ainult aine kindlaksmääratud kasutusalale.
Allkasutaja võib ainet käidelda kui tarnija on antud kemikaali
kasutusele saanud autoriseeringu. Kui teatud saasteainete
veekvaliteedi standardid vesikonnas ei ole täidetud isegi
kõikide võimalike meetmete rakendamisel, saavad veeametiasutused ise algatada autoriseerimise protsessi või
algatada juba väljastatud autoriseeringute ülevaatamise.

Kui aine on lisatud autoriseerimise nimekirja ja ettevõte soovib
taotleda autoriseeringut, peab ta koostama autoriseerimise
taotluse. Taotlus sisaldab kemikaaliohutuse aruannet,
alternatiivide analüüsi, asendusplaani, sotsiaal-majanduslikku
analüüsi. Autoriseering antakse juhul kui risk on piisavalt
ohjatud, sotsiaal-majanduslikud kasud kaaluvad üle riskid
või puuduvad tehnilised või majanduslikud alternatiivid.
Autoriseering antakse teatud tähtajaks. See tuleb üle vaadata,
võrreldes algse autoriseeringu tingimuste muutumist,
hinnates uut teavet ainete tervise- ja keskkonnaohtlikkuse
kohta (omadused, riskid, alternatiivid) ning kontrollides
keskkonnakvaliteedi standardite täitmist vastavalt IPPCle,
vee raamdirektiivile jne.

Autoriseerimise protsessis tuleb läbida järgnevad sammud:
·· kavatsuse registreerimine: liikmesriik teavitab Euroopa
Kemikaaliametit kavatsusest koostada XV lisa toimik;
·· XV lisa toimiku koostamine (oht, risk, alternatiivid,
põhjendus, sotsiaal-majanduslik analüüs, osapoolte
konsultatsioonid);
·· konsultatsioonid huvitatud osapooltega;
·· aine lisamine kandidaatnimekirja (Euroopa Komisjon/
Euroopa Kemikaaliamet);
·· ECHA koostab XIV lisa soovitused;
·· aine lisamine XIV lisasse Euroopa Komisjoni otsusega.
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