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KEMIKAALID

Kemikaale käsitlevate ELi õigusaktide eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda
ning vältida kaubandustõkkeid. Nad koosnevad teatavate keemiatoodete kategooriate
turustamist ja kasutamist reguleerivatest eeskirjadest, konkreetsete ohtlike ainete ja
valmististe turulelaskmise ja kasutamise ühtlustatud piirangute kogumist ning suurõnnetusi
ja ohtlike ainete eksporti käsitlevatest eeskirjadest. Peamine sellealane ELi tasandi saavutus
on REACHi määrus, millega reguleeritakse selliste ainete registreerimist, hindamist ja
autoriseerimist ning nende suhtes kehtivaid piiranguid.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 191–193.

SAAVUTUSED

A. Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine – REACH
ELi kemikaalipoliitikat reformiti radikaalselt 2006. aastal, kui võeti vastu määrus (EÜ) nr
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH). Määrus jõustus 1. juunil 2007 ja sellega kehtestati uus õiguslik raamistik kemikaalide
väljatöötamise ja katsetamise, tootmise, turulelaskmise ja kasutamise reguleerimiseks ning see
asendas umbes 40 varasemat seadusandlikku akti. REACHi määruse eesmärk on paremini
kaitsta inimesi ja keskkonda võimaliku kemikaaliohu eest ning edendada säästvat arengut. Kuigi
mõned kahjulikud kemikaalid (nt asbest) olid varasemate ELi õigusaktidega juba keelatud,
puudus teave paljude kemikaalide mõju kohta, mis olid turule lastud enne 1981. aastat, kui
kehtestati uute ainete kontrollimise ja nendest teatamise nõue. REACHi määrusega kehtestati
kõigi kemikaalide jaoks ühtne süsteem ning loobuti vahetegemisest „uute“ (alates 1981.
aastast turule lastud) ja „olemasolevate“ (enne 1981. aastat nimekirja kuulunud) kemikaalide
vahel. Määrusega kanti ainete riskihindamise tõendamise kohustus avaliku sektori asutustelt
üle ettevõtjatele. Lisaks nõuab määrus kõige ohtlikumate kemikaalide asendamist sobivate
alternatiividega.
Määruse kohaselt asutatud Helsingis asuv Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tegeleb määruse
teaduslike, tehniliste ja haldusküsimuste korraldamisega ning tagab selle kohaldamise
järjepidevuse. Algselt oli Helsingi ameti põhiülesanne hallata kuuekuulist eelregistreerimist,
mille jooksul pidid ettevõtjad edastama andmed oma äriühingu ja tootmises kasutatavate
põhiainete kohta ning eeldatavad registreerimiskuupäevad. Selle tulemusena koostatud
ja Euroopa Kemikaaliameti avaldatud loetelu sisaldab umbes 143 000 ainet, mille on
eelregistreerinud 65 000 äriühingut. Selle teabe põhjal käivitati kuni 2018. aastani kestev
registreerimisetapp. November 2010 oli esimene tähtaeg, milleks ettevõtjad pidid registreerima:
i) kõik ained koguses 1000 tonni või enam aastas; ii) veekeskkonna jaoks väga mürgised ained
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koguses 100 tonni või enam aastas; ning iii) kõige ohtlikumad (kantserogeensed, mutageensed
ja reproduktiivtoksilised) ained, mida toodetakse või imporditakse enam kui üks tonn aastas.
Juuniks 2013 tuli registreerida kõik ained, mida toodetakse või imporditakse koguses 100 kuni
1000 tonni aastas. Kogu protsess jõuab lõpule 2018. aasta juuniks, mil tuleb registreerida ained,
mida lastakse turule kogustes 1 kuni 100 tonni aastas.
Veebruaris 2013 avaldas komisjon REACHi määruse läbivaatamise tulemused, milles järeldas,
et puudub vajadus muuta määruse jõustamistingimusi, kuid vähendada võiks ettevõtete
finants- ja halduskoormust ning leida alternatiive loomkatsetele. 2017. aastal koostab komisjon
õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames hinnangu. 2016. aasta mai
tegevuskava kohaselt pööratakse hindamisel kõige rohkem tähelepanu ajavahemikule 2010–
2016 ja hinnatakse muu hulgas REACHi määruse panust 2015. aasta septembris kokku lepitud
2015. aasta järgsete säästva arengu eesmärkide saavutamisse. Peale selle hinnatakse 2013.
aasta läbivaatamise ja piirangute kehtestamise menetluse ühtlustamise järel tehtud tööd. Ühtlasi
hinnatakse tõenäoliselt ka seda, kas REACHi määruse abil on võimalik lahendada tekkivaid
küsimusi, nagu nanomaterjalid, kemikaalide kumulatiivne mõju ja endokriinfunktsiooni
kahjustavad kemikaalid.
B. Klassifitseerimine, pakend ja märgistus
Keskkonna ja inimeste tervise kaitse parandamiseks tuleks ELis ja kogu maailmas kasutada
ühesuguseid kriteeriumeid kemikaalidega seotud ohtude määratlemiseks ja ühesuguseid
märgiseid nende kirjeldamiseks. Aastal 2008 vastu võetud määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis
käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) eesmärk on ühtlustada
ELi süsteem ÜRO globaalse harmoneeritud süsteemiga (GHS). Varasemad ohtlikke aineid ja
valmistisi käsitlevad direktiivid kuulutati kehtetuks juunis 2015.
C. Ohtlike ainete eksport ja import
ELi ohtlike kemikaalide eksporti ja importi reguleerivad õigusaktid on kehtinud 1988. aastast
saadik ning neid muudeti ja karmistati 1992. ja 2003. aastal vastavalt rahvusvahelise poliitika
ja õiguse arengule. Ohtlike kemikaalide eksporti ja importi käsitlevad ELi eeskirjad määrati
lõplikult kindlaks määrusega (EL) nr 649/2012, mille eesmärk on edendada ohtlike kemikaalide
rahvusvahelisel veol ühist vastutust ja koostööd ning täita teatavate ohtlike kemikaalide ja
pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlevat Rotterdami
konventsiooni. Nõusoleku saamise kord seisneb mürgiseid kemikaale puudutava teabe
jagamises ning riigi selgesõnalise nõusoleku äraootamises enne kõnealuse toote eksportimist.
D. Suurõnnetused
Seveso direktiiv (82/501/EMÜ) sai nime 1976. aastal lähedasest tööstusrajatisest juhuslikult
lekkinud dioksiiniga saastatud Itaalia asula järgi ning selle eesmärk oli hoida ära tulekahjude
ja plahvatuste taolisi suurõnnetusi ja toimunud õnnetuste tagajärgede leevendamiseks nõuda
ohutusaruannete ja hädaolukorra lahendamise plaanide esitamist ning üldsuse teavitamist.
Aastal 1996 kehtestati Seveso II direktiiviga (96/82/EÜ) ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste
ohu ohjeldamise kohta uued nõuded seoses ohutuse juhtimise süsteemide, hädaolukorra
lahendamise kavandamise ja maakasutuse planeerimisega ning tugevdati liikmesriikide
poolseid kontrolle käsitlevaid sätteid. Selle direktiiviga jõustati ühenduse kohustused,
mis tulenevad tööstusõnnetuste piiriülese mõju Espoo konventsioonist. Arvestades tõsiseid
tööstusõnnetusi (Prantsusmaal Toulouse’is, Rumeenias Baia Mares ja Madalmaades Enschedes)
ning kantserogeenseid ja keskkonnaohtlikke aineid käsitlevaid uuringuid, laiendati Seveso
II direktiivi kohaldamisala direktiiviga 2003/105/EÜ. See direktiiv nõuab liikmesriikidelt
võimalike õnnetusstsenaariumide üksikasjalike riskihinnangute esitamist ning mäetööstuse
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ladustamis- ja töötlemistegevusest, pürotehniliste ja lõhkeainete ning ammooniumnitraadi
ja ammooniumnitraadipõhiste väetiste ladustamisest tulenevate riskide maandamist. Seveso
III direktiiv (2012/18/EL) avaldati 2012. aasta juulis, kui Euroopa Parlament ja nõukogu
olid selle heaks kiitnud. Selles võetakse arvesse ÜROs kokku lepitud ainete rahvusvahelist
klassifikatsiooni, mis võimaldab paremat riskide hindamist ja ainete käitlemist.
E. Pestitsiidide säästev kasutamine
Aastal 2009 võeti vastu pestitsiidide pakett, mis koosneb järgmistest dokumentidest:
direktiiv 2009/128/EÜ pestitsiidide säästva kasutamise kohta eesmärgiga piirata keskkonna- ja
terviseohte, säilitades seejuures põllukultuuride saagikust ning parandades pestitsiidide leviku
ja kasutamise kontrolli; määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta;
ning määrus (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, millega kehtestatakse
eeskirjad teabe kogumiseks igal aastal igas liikmesriigis turule lastud ja kasutatud pestitsiidide
koguste kohta.
Direktiiviga 2009/128/EÜ kohustati liikmesriike võtma vastu riiklikud tegevuskavad, milles
kehtestatakse pestitsiidide kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevate riskide ja
mõjude vähendamise koguselised sihid, eesmärgid, meetmed ja ajakavad. Pestitsiidide õhust
pritsimine on üldjuhul ja elupiirkondade vahetus läheduses alati keelatud.
Määrus, mis käsitleb pestitsiidide tootmist ja litsentsimist, sisaldab ELi tasandil koostatud
heakskiidetud toimeainete (pestitsiidide kemikaalidest koostisosad) positiivset loetelu.
Järgnevalt toimub selle loetelu põhjal pestitsiidide litsentsimine riiklikul tasandil. EL jagatakse
kolmeks piirkonnaks (põhja-, kesk- ja lõunapiirkond) ning üldreegel on kohustuslik vastastikune
tunnustamine iga piirkonna siseselt. See lihtsustab tootjate jaoks oma toodetele konkreetses
piirkonnas rahvusvahelise tunnustuse saamist ning muudab seeläbi senisest rohkem pestitsiide
kasutajatele kiiremini kättesaadavaks.
F. Biotsiidid
Uus määrus (EL) nr 528/2012 jõustus 2013. aastal ja selle eesmärk on lihtsustada lubade
andmise mehhanisme ning tugevdada Euroopa Kemikaaliameti rolli lubade väljastamise
dokumentide läbivaatamisel rangemate tingimuste alusel. Sellele lisaks kajastab õigusakti sisu
varasema korra kohaselt kehtinud tingimusi – kontrolli biotsiidide (mittepõllumajanduslikud
pestitsiidid, nt antibakteriaalsed desinfektsioonivahendid ja putukamürgid) turustamise ja
kasutamise üle, et maandada nendega seonduvaid riske keskkonnale ning inimeste ja loomade
tervisele. Luba antakse ainult positiivses loetelus olevate ainete kasutamiseks, ning keelustatud
on kõige mürgisemad kemikaalid, eriti sellised, mis on kantserogeensed, kahjustavad viljakust
või muudavad geenide või hormoonide talitlust (põhjustavad endokriinseid häireid). Vastavalt
vastastikuse tunnustamise põhimõttele võib ühes liikmesriigis lubatud ainet kasutada kogu ELis.
15. juunil 2016, st pärast pikka viivitust, tegi komisjon ettepaneku kriteeriumide kohta, mille
alusel teha kindlaks biotsiidide (ja taimekaitsevahendite) endokriinseid häireid põhjustavad
omadused, mille üle parlament ja liikmesriigid peavad praegu aktiivselt aru.
G. Püsivad orgaanilised saasteained
Püsivad orgaanilised saasteained (POS) on keemilised ained, mis püsivad keskkonnas,
kuna nad on vastupidavad mitmesugusele (keemilisele, bioloogilisele jne) lagunemisele.
Nad bioakumuleeruvad toitumisahela kaudu ning võivad kahjustada inimeste tervist ja
keskkonda. Sellesse prioriteetsete saasteainete rühma kuuluvad pestitsiidid (näiteks DDT),
tööstuskemikaalid (näiteks polüklooritud bifenüülid) ning tööstusprotsesside soovimatud
kõrvalsaadused (näiteks dioksiinid ja furaanid). EL on rahvusvahelisel tasandil kohustunud
kontrollima POSide käitlemist, eksportimist ja importimist (keeldude või piirangute abil)
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kooskõlas piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni POSe käsitleva Aarhusi
protokolliga (jõustus 2003. aastal) ning 2004. aastal jõustunud püsivate orgaaniliste saasteainete
piiramise Stockholmi konventsiooniga. Lisaks võttis EL vastu määruse (EÜ) nr 850/2004, mis
täiendab POSe käsitlevaid varasemaid ELi õigusakte ning viib need kooskõlla rahvusvaheliste
lepingute sätetega. Mingil määral läheb määrus rahvusvahelistest kokkulepetest kaugemale,
rõhutades eesmärki lõpetada rahvusvaheliselt tunnustatud POSide tootmine ja kasutamine.
H. Asbest
Asbest on kiulise ehitusega mineraal, mida on ohtlik sisse hingata. Tule- ja kuumakindluse
tõttu kasutati seda varem laialdaselt isolatsioonimaterjalina ja muudel eesmärkidel. Direktiivis
87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta on
sätestatud kontroll õhu, vee ja pinnase asbestiga saastumise üle. Eeskätt töötajad võivad
asbestiga kokku puutuda, ning 1983. aastal võeti nende kaitseks vastu eraldi õigusakt (direktiiv
83/477/EMÜ), mida on hiljem korduvalt põhjalikult muudetud. Direktiiviga 2009/148/EÜ
muudetakse töötajate kaitset käsitlevaid õigusakte selgemaks ja ratsionaalsemaks. Direktiivi
1999/77/EÜ kohaselt on alates 1. jaanuarist 2005 asbesti kasutamine Euroopa Liidus keelatud.
Direktiiviga 2003/18/EÜ keelustatakse lisaks asbesti kaevandamine ja tootmine ja asbesttoodete
töötlemine ning kehtestatakse liikmesriikidele täitmiseks asbesti kõrvaldamisprogrammi
strateegiad. Sama direktiiv kohustab ELi tegutsema asbesti keelustamiseks kogu maailmas.
I. Detergendid
Määrusega (EÜ) nr 648/2004 ühtlustatakse pindaktiivsete ainete biolagunduvust, nende
kasutamise piiramist ja keelustamist, tootjate poolt esitatavat teavet ning detergentide sisaldust
näitavat märgistamist käsitlevad eeskirjad. Määrust muudeti 2006. aastal (määrus (EÜ)
nr 907/2006), 2009. aastal (määrus (EÜ) nr 551/2009) ja 2012. aastal (määrus (EL) nr
259/2012), millega võeti kasutusele uued katsed biolagunduvuse määramiseks, mis tõhustavad
veekeskkonna kaitset. Lisaks laiendati katsete kohaldamisala kõigile pindaktiivsete ainete
klassidele, kaasates seeläbi ka need 10% pindaktiivsetest ainetest, mida varasemad õigusaktid
ei hõlmanud. Märgistamise osas laiendatakse määrusega (EÜ) nr 907/2006 eeskirjade ulatust
sel määral, et need hõlmaksid lõhnaainete koostisosi, mis võivad põhjustada allergiat, ning
kohustavad tootjaid avalikustama koostisainete täieliku loetelu allergiat põdevaid isikuid
ravivatele meditsiinitöötajatele. Alates 30. juunist 2013 on keelatud fosfaatide kasutamine ning
piiratakse teiste fosforiühendite kasutamist pesupesemiseks mõeldud pesuainetes.
Seoses kemikaale käsitlevate õigusaktidega (v.a REACHi määrus) koostab komisjon praegu
põhjalikku hinnangut, mille eesmärk on selgitada, kas kehtiv õigusraamistik on eesmärgipärane.
Selle toimivuskontrolli ja 2017. aastal tehtava REACHi määruse hindamise tulemusi võetakse
arvesse kemikaale käsitlevate õigusaktide regulatiivse toimivuse ülevaatlikus aruandes.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendil oli REACHi määruse väljatöötamisel keskne roll. Tänu parlamendile
lisati esimesel lugemisel määrusesse teatavad sätted – eelkõige registreerimise peatükki, võeti
kasutusele eesmärgistatud lähenemisviis andmete esitamise nõuetele seniste, väiksemas koguses
(1–10 tonni) toodetavate ainete puhul, ning käsitus „üks aine – üks registreerimine“ eesmärgiga
minimeerida kulusid ja jätta eritingimuste korral loobumisvõimalus. Loomkatsete võimalikult
ulatuslikuks piiramiseks lisas Euroopa Parlament ettevõtete jaoks nõude avaldada (mõistliku
hüvituse eest) loomadega tehtud katsetel saadud andmed, et vältida katsete dubleerimist.
Kasutuse lubamise (autoriseerimine) peatükis toetas parlament rangemat lähenemisviisi,
mille kohaselt võiks kõiki väga problemaatilisi aineid autoriseerida vaid juhul, kui sobivad
alternatiivid või tehnoloogiad puuduvad. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kaudu
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püüti soosida nii innovatsiooni (ajaliselt piiratud autoriseerimisega viieks aastaks) kui ka
kindlust (kõige ohtlikumate ainete loetelu abil). Seadusandliku menetluse lõpuks parlamendi
ja nõukogu vahel vastuolulises autoriseerimise/asendamise küsimuses saavutatud kokkulepe
sisaldab nõuet esitada alati asendamiskava juhul, kui on olemas sobivad ja ohutumad
alternatiivid.
Pestitsiidide paketi pika arutelu käigus 2008. aastal tagasid Euroopa Parlamendi
muudatusettepanekud sobiva suurusega puhvertsoonide loomise vee-elustiku kaitseks ning
meetmete kehtestamise kõige haavatavamate elanikerühmade kaitseks, keelates muu hulgas
pestitsiidide kasutamise avalikes aedades, spordi- ja puhkealadel, koolide territooriumil ja
mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses. Pärast Euroopa Toiduohutusameti
teatavaid neonikotinoide sisaldavate putukamürkide kahjustavat mõju käsitleva aruande
avaldamist palus parlament 2013. aasta algul võtta komisjonil otsustavaid meetmeid
mesilaspopulatsioonide kaitseks. Märtsis 2013 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni
asbesti kohta, milles käsitletakse töötervishoiu probleeme ja kogu asbesti kasutusest
kõrvaldamise võimalust.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
11/2017
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