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Kemikaaliohutuse osakonna põhimäärus 
1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 
 
1.1 Kemikaaliohutuse osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti) 
struktuuriüksus. 
1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Euroopa Liidu otsekohalduvatest õigusaktidest, 
rahvusvaheliste lepete ratifitseerimis- või ühinemisseadustes sätestatud ülesannetest, Eesti 
Vabariigi õigusaktidest, ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja 
osakonna põhimäärusest. 
1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal. 
1.4 Osakonna teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti peadirektor. 
1.5 Osakonna koosseisu kuulub Kemikaali ja tooteohutuse büroo (edaspidi büroo). 
1.6 Osakonna asukohaks on Gonsiori 29, 10147 Tallinn. 
1.7 Büroo asukohaks on Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn. 
 
2. peatükk 
ÜLESANDED 
 
2.1 Osakonna põhiülesanneteks on kemikaalide, sealhulgas biotsiidide ja detergentide, ning 
kosmeetikatoodete pädeva asutuse ülesannete täitmine, toote ohutusega seonduvate 
toimingute korraldamine ning asjakohase riikliku järelevalve kavandamine ning 
koordineerimine.  
 
2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond  
2.2.1 lähtub oma tegevuses Euroopa Liidu kemikaaliohutuse poliitikast, arvestades vajadusel 
Eesti iseärasusi; 
2.2.2 täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (edaspidi REACH-

määrus), liikmesriigi pädevale asutusele pandud ülesandeid; 
2.2.2.1 ainete registreerimistoimikutes identifikatsiooni, füüsikalis-keemiliste ja 
toksikoloogiliste omaduste ning kokkupuuteohtude ja riskide hindamine; 
2.2.2.2 väga ohtlike ainete identifitseerimine ja prioriseerimine nende hindamiseks, 
klassifikatsiooni ja märgistuse harmoneerimiseks, autoriseerimiseks või piirangute 
kehtestamiseks; 
2.2.2.3 toimikute koostamine ainete autoriseerimiseks või piirangute kehtestamiseks; 
2.2.2.4 katsetamisettepanekute ja vastavuse kontrolli otsuste eelnõude menetlemine; 
2.2.3 täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (edaspidi CLP-määrus), 
liikmesriigi pädevale asutusele pandud ülesandeid; 
2.2.3.1 toimikute koostamine ainete klassifikatsiooni ja märgistuse harmoneerimiseks; 
2.2.4 täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012, mis käsitleb biotsiide 
turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (edaspidi biotsiidimäärus), liikmesriigi pädevale 
asutusele pandud ülesandeid; 



2.2.4.1 biotsiidi toimeainete heakskiitmiseks esitatud toimikutes identifikatsiooni, füüsikalis-
keemiliste ja toksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse, kokkupuuteohtude ja riskide 
hindamine; 
2.2.4.2 biotsiidi loa saamiseks esitatud toimikutes identifikatsiooni, füüsikalis-keemiliste ja 
toksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse, kokkupuuteohtude ja riskide hindamine; 
2.2.5 täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 649/2012, mis käsitleb ohtlike 
kemikaalide eksporti ja importi, alusel liikmesriigi pädevale asutusele pandud ülesandeid; 
2.2.6 täidab haldusfunktsioone ja teeb haldustoiminguid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 648/2004 detergentide  (edaspidi detergentide määrus) kohta alusel; 
2.2.7 täidab keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise 
ning nende hävitamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse kohaselt riikliku asutuse 
ülesandeid konventsiooni artikli VII lõike 4 tähenduses; 
2.2.8 täidab teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks 
nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse kohaselt 
pädeva riigiasutuse ülesandeid konventsiooni artikli 4 lõike 1 tähenduses;  
2.2.9 nõustab kemikaalikäitlejaid ja teisi huvitatud osapooli ning täidab riikliku kasutajatoe 
ülesandeid REACH-määruse, CLP-määruse ja biotsiidimääruse kohaselt; 
2.2.10 teeb koostööd teiste valitsusasutuste, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku 
omavalitsusüksuste, erialaliitude ja ühenduste ning välisriigi asjakohaste ametiasutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
2.2.11 osaleb oma pädevuse piires Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja Euroopa Komisjoni ja 
Euroopa Kemikaaliameti asjakohaste komiteede ja töörühmade töös, töötab välja Euroopa 
Liidu otsustusprotsessis osalemiseks vajaliku seisukoha projekti ning esitab asjakohase 
aruande ja teabe; 
2.2.12 osaleb asjakohastes siseriiklikes komisjonides, töögruppides ja koostöövõrgustikes; 
2.2.13 koostab ja esitab asjakohaseid ülevaateid ja aruandeid; 
2.2.14 tagab osakonnale teatavaks saanud ärialase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe 
ette selle avaldamist; 
2.2.15 teavitab üldsust kemikaalide, biotsiidide, detergentide, kosmeetikatoodete ja teiste 
toodete kasutamisega kaasnevatest riskidest, kui see on inimeste tervise ja keskkonna 
kaitsmise seisukohast vajalik; 
2.2.16 teeb ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning 
vajadusel avaldab arvamust õigusaktide eelnõude kohta; 
2.2.17 täidab muid osakonnale õigusaktidega pandud ülesandeid 
 
2.3 Põhiülesannete täitmisel kemikaali ja tooteohutuse büroo 
2.3.1 täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete 
kohta (edaspidi kosmeetikamääruse) alusel pädeva asutuse ülesandeid ja teeb sellega 
seonduvaid toiminguid:  
2.3.1.1 haldab ja kasutab kosmeetikamääruse artikli 13 kohaselt Euroopa Komisjoni poolt 
kättesaadavaks tehtud teavet; 
2.3.1.2 kontrollib vajaduse korral toote andmiku vastavust kosmeetikamääruse artikli 11 
lõikes 2 sätestatud nõuetele; 
2.3.1.3 kogub ja menetleb andmeid kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud tõsise soovimatu 
mõju kohta kosmeetikamääruse artikli 23 kohaselt; 
2.3.1.4 hindab regulaarselt vähemalt iga nelja aasta tagant järelevalve toimimist, edastab 
tulemused kosmeetikamääruse artikli 22 kohaselt teistele liikmesriikidele ja Euroopa 
Komisjonile ning teeb need kättesaadavaks üldsusele; 
2.3.1.5 kavandab ja korraldab järelevalvet kosmeetikamääruse täitmise üle oma pädevuse 
piires; 



2.3.2 kavandab ja koordineerib järelevalvet REACH-, CLP-, detergendi-, biotsiidimääruste 
nõuete täitmise üle Eestis ning esitab aruande ECHA-le nende täitmise kohta;  
2.3.3 kavandab ja koordineerib järelevalvet lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 
piiramise kohta nõuete täitmise kohta värvides, lakkides ja sõidukite lõppviimistlustoodetes 
ning ohtlike kemikaalide eksporti ja importi nõuete täitmise oma pädevuse piires; 
2.3.4 kavandab ja koordineerib järelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
765/2008 millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega nõuete täitmise üle oma pädevuse piires ja esitab aruande selle täitmise kohta;  
2.3.5 kavandab ja koordineerib järelevalvet toodete sh mänguasjade ohutusnõuete täitmise üle 
oma pädevuse piires;  
2.3.6 täidab punktides 2.2.10-2.2.17 nimetatud ülesandeid oma vastutusvaldkonna ja 
pädevuse piires. 
 
3. peatükk 
JUHTIMINE 
 
3.1 Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektori asetäitjale 
tervisekaitse alal. 
3.2 Osakonnajuhataja: 
3.2.1 juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 
pandud ülesannete täitmise; 
3.2.2 jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 
kontrollib ülesannete täitmist; 
3.2.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja 
töökorralduse kohta, struktuuriüksuse teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste 
määramise ning ergutuste kohaldamise kohta; 
3.2.4 esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires; 
3.2.5 täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid. 
3.3 Osakonnajuhatajat asendab peadirektori käskkirjaga määratud teenistuja. 
3.4. Bürood juhib büroo juhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale. 
 
 


