
 

Korduvad küsimused REACH-määruse kohta 

 
Akronüümid 
REACH: kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus 

ECHA: Euroopa Kemikaaliamet 

EEA: Euroopa Majanduspiirkond 

LPG/LNG: veeldatud naftagaas/maagaas 

CEFIC: Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu 

SVHC: väga ohtlik aine 

GHS: kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem 

CMR: kantserogeenne, mutageenne, reproduktiivtoksiline 

 

1. Küsimus: Kuidas mõjutab REACH minu äritegevust? 

Vastus: Et tagada tarne pidevust, on Linde eelregistreerinud kõik ained, millega ta kaupleb, koos 

registreerimiskohustusega. Soovitame teil tungivalt veenduda, et kõik teised teie tarnijad toimivad 

samamoodi. 

Tulevikus võib mõnedele ainetele hakata kehtima ECHA-poolne autoriseering või piirang. Praegusel 

hetkel ei ole avaldatud loendit ainetest, mis on sellise menetluse kandidaadid. 

 

2. Küsimus: Millised on minu kui kliendi kohustused seoses REACH-määrusega? 

Vastus: 

Esimene samm: defineerige oma täpne roll tarneahelas. Linde kliendina olete te kõige 

tõenäolisemalt allkasutaja. 

Teine samm: veenduge, et teiepoolne kasutusala sisaldub ohutuskaardil. 

Kolmas samm: veenduge, et kasutate ainet ainult kooskõlas ohutuskaardiga. 
 

3. Küsimus: Kas Linde on hinnanud REACH-määruse mõju oma tegevusele ja toodetele, mida 

Linde tarnib meie erinevatele ettevõtetele ja tootmiskohtadele? 

Vastus: Jah. Linde kontsern on määrusest teadlik ja on eelregistreerinud kõik ettenähtud 

ained. Linde rakendab koordineeritud üleeuroopalist lähenemisviisi, et tagada kooskõlalisus 

kogu Euroopa Liidus ning me töötame vastavuse tagamiseks aktiivselt koos kaubandusliitude 

ja teistega. 
 

4. Küsimus: Kas Linde eelregistreerib ja registreerib kõik tooted vastavalt REACH-määrusele? 

Vastus: Jah, me oleme eelregistreerinud ja registreerime tooted, mille registreerimine on 

REACH-määrusega ette nähtud. 

 

5. Küsimus: Milliseid gaase ei ole vastavalt REACH-määrusele vaja eelregistreerida ja 

registreerida? 

Vastus: Registreerimisest vabastatud gaasid on esitatud lisas IV ja V ning need on järgmised: 

 vesinik, lämmastik, hapnik, süsinikdioksiid, heelium, neoon, krüptoon, argoon, ksenoon  

ning neid sisaldavad gaasisegud 

 meditsiinilised gaasid 

 toidugaasid 

 maagaas 

 looduslikku päritolu LPG ja LNG. 

 



6. Küsimus: Minu toode on mõeldud kasutamiseks biotsiidina. Kas seda peab samuti REACH-

määruse alusel registreerima? 

Vastus: Ei. Tooted, mis on vastavuses teiste direktiividega, nt taimekaitsevahendid, biotsiidid, 

toidulisandid, meditsiinitooted ja muud (nt radioaktiivsed ained ja jäätmed), ei vaja 

registreerimist REACH-määruse alusel. 
 

7. Küsimus: Palun esitage teie ettevõttes REACH-määruse rakendamise eest vastutava isiku 

täielikud kontaktandmed (nimi, ametikoht, telefoninumber, postiaadress ja e-posti 

aadress). 

Vastus: Linde on loonud riigispetsiifilised e-posti aadressid, nt reach.cc@linde.com (cc 

tähendab riigi koodi [lisada valikmenüü koodidega]). Kui te saadate e-kirja sellele aadressile, 

vastab vastutav isik ja varustab teid mis tahes asjakohase teabega. 
 

8. Küsimus: Milline on Linde ajakava ja projektikorraldus REACH-määruse haldamiseks? 

Vastus: Üksikasjad ainete kohta, mida Linde on eelregistreerinud, sealhulgas eeldatavad 

tähtajad, on kättesaadavad veebilehel http://reach.linde.com. Lindes on rühm inimesi, kes 

töötavad aktiivselt REACH-määrusega REACH-määruse rakendamise juhi koordineeritud 

programmi alusel. 
 

9. Küsimus: Kas Linde võtab ühendust oma eelmise tasandi tarnijatega, et teada saada, kas 

nad registreerivad? 

Vastus: Jah, oleme juba nendega kontakteerunud, et veenduda nende REACH-määruse 

järgsete kohustuste mõistmises ning nad on eelregistreerinud ja registreerivad, kui vajalik. 

 

10. Küsimus: Kas mõnel Linde poolt meile tarnitaval tootel on ümberformuleerimise või turult 

kõrvaldamise risk? 

Vastus: Sellele küsimusele täpselt vastamiseks tuleb täpsustada tooteid, mida te Lindelt 

ostate. ECHA on siiani identifitseerinud mitu väga ohtlikku ainet, mida võidakse lõpuks 

kontrollida. Linde ega tema allettevõtted ei tarni ühtegi ECHA veebilehel nimetatud väga 

ohtlikku ainet. 

 

11. Küsimus: Kas mõni Linde poolt tarnitav aine kuulub autoriseerimisele? Kui jah, siis kas te 

kavatsete taotleda autoriseerimist? 

Vastus: Praegusel hetkel ei ole lõplikku loetelu ainetest, mis vajavad autoriseerimist. 

Alljärgnevad meie poolt tarnitavad ained on klassifitseeritud kantserogeensete, 

mutageensete või reproduktiivtoksilistena (kat. 1+2): 1,3-butadieen, n-butaan (sisaldab 0,1% 

1,3-butadieeni), süsinikmonooksiid, etüleenoksiid, isobutaan (sisaldab 0,1% 1,3-butadieeni), 

vinüülbromiid ja vinüülkloriid. Need ained võivad vajada ECHA poolt määrataval hilisemal 

kuupäeval autoriseeringut või piirangut. 
 

12. Küsimus: Kas Linde vajab meilt infot, näiteks meie ostetavate toodete kasutusalade või 

rakenduste kohta? 

Vastus: Oleme lisanud oma veebilehele kasutusaladest teavitamise tööriista: 

http://reach.linde.com/International/Web/Linde/like35reachlinde.nsf/docbyalias/substan

ces_for_registration_int  
 

13. Küsimus: Kas EMP riigid, (nt Norra, Island ja Lichtenstein) rakendavad REACH-määrust? 



Vastus: Jah, kuid mitte Šveits. Šveitsist ostetud kemikaale peetakse Euroopa Liitu 

imporditavateks ja kuuluvad seetõttu registreerimisele. 
 

14. Küsimus: Kas Linde saadab meile eelregistreerimisnumbrid? 

Vastus: Ei. Eelregistreerimisnumber on juhuslikult tekitatud ning sellel ei ole sama struktuuri 

ega tähendust kui registreerimisnumbril ning see ei ole aine- või ettevõttespetsiifiline. 

Seetõttu on nii Euroopa Komisjoni kui CEFIC soovitus, et seda numbrit ei tuleks avaldada. 

Kõiki aineid, mis Linde kontsern on eelregistreerinud, sh. eeldatavaid registreerimiskuupäevi, 

on võimalik vaadata veebilehel http://reach.linde.com 
 

15. Küsimus: Kas Linde saab saata meile teilt ostetavate toodete loetelu, et kontrollida, kas 

need on eelregistreeritud? 

Vastus: Linde klientide arvukuse tõttu ei tehta seda automaatselt. Palun võtke ühendust oma 

kohaliku REACH-määruse juhiga, kasutades järgmist e-posti aadressi: reach.cc@linde.com (cc 

tähendab riigi koodi). Kui te saadate e-kirja sellele aadressile, vastab vastutav isik ja varustab 

teid mis tahes asjakohase teabega. 
 

16. Küsimus: Kas taaskasutatavaid gaase (nt külmutusaineid) peab registreerima? 

Vastus: Taaskasutatavad tooted ei ole vabastatud REACH-määruse nõuetest. Kui 

külmutusained on juba registreeritud, siis taaskasutaja on allkasutaja. Muul juhul on 

registreerimine vajalik. 
 

17. Küsimus: Milline on GHS (kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalse 

harmoneeritud süsteemi) mõju REACH-määrusele? 

Vastus: Kõigi ainete klassifikatsioon ja märgistamine on muutunud. Kui ained 

klassifitseeritakse järgnevalt ümber kas keskkonnaohtlikuks või kantserogeenseks, 

mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks, vähendatakse registreerimise ajavahemikku. 

Muutub ohutuskaardi sisu, s.t. erinevad riski- ja ohutuslaused ning täiendavad piktogrammid. 

Peale selle tuleb muuta kõiki märgistusi pakenditel. 

 


