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Bureau Veritas maailmas

Laevandus 10%

Inspekteerimine & 
verifitseerimine 13%

Sertifitseerimine 
10%

Tööstus 
21%

Riiklikud teenused ja 
rahvusvaheline kaubandus 7%

Tarbekaubad 11%

Ehitus
12%

Aasia & Vaikse 
ookeani rannik 

28%

EMEA*

31%

Ameerika

20%

Prantsusmaa
21%* EMEA sisaldab:

Euroopa – v.a. Prantsusmaa

Lähis Ida

Aafrika

► Loodud 1828

► Maailmas turuliider kvaliteedi, keskkonna, 
töötervishoiu ja –ohutuse ning sotsiaalse 
vastutuse vastavuse hindamisel (QHSE)

� Rohkem kui 1400 kontorit ja laboratooriumit 
140 riigis

� Peakontor Pariisis

► 66,500 töötajat

► Kaheksa ärivaldkonda pakkudes teenuste 
täiskomplekti.

► Teenindab kogu maailmas enam kui 400,000 
klienti

Toorained 16%

Kaheksa ärivaldkonda maailmas 
Käibe jagunemine

Avar geograafiline ulatus
Käibe jagunemine
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Sertifitseerimine – teenuste ulatus

► Tööstusharu spetsiifilised standardid

� Toiduohutus (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, etc.)

� IT ja logistika turvalisus (ISO 27001, ISO 28000)

� Metsa majandamine (FSC, PEFC, etc.)

� Lennundus (AS/EN 9100, etc.)

� Transport (TS 16949, IRIS, etc.)

► Juhtimissüsteemide sertifitseerimine

� Kvaliteet (ISO 9001)

� Keskkond (ISO 14001)

� Töötervishoid ja -ohutus (OHSAS 18001) 

� Sotsiaalne vastutus (SA 8000, ISO 26000)

► Jätkusuutlikus ja Ettevõtte Ühiskondlik 
Vastutus (CSR)

� CSR aruannete kinnitus

� Orgaaniline toit & säästev põllumajandus

� Kasvuhoonegaasid ja verifitseerimine
(ETS/ CDM / JI / VCS)

� Energia juhtimise süsteem (ISO 50001)

� Biomass ja biokütuse  säästlikkus

► Rahvusvahelised sertifitseerimise programmid

� Mitu asukohta 
(multi-sites)

� Mitu skeemi
(multi-schemes)

► Auditi programmid, mis baseeruvad kliendi-
spetsiifilistel standarditel:

� Tarnijad

� Võrgustik

� Siseaudit

Turuliidri eelised
Tunnustatud rohkem 

kui 50 rahvusliku
ja riikliku

akrediteerimiskeskuse poolt

Üle 6,300 kõrgelt koolitatud
ja kogenud audiitori
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►Maailma juhtiv sõltumatu sertifitseerimisasutus

► 80,000 klienti enam kui 100 riigis

►Väljastanud enam kui 100,000 sertifikaati

►Üle 6,300 koolitatud ja kogenud audiitori

►Üle 50 riigi akrediteeringu

►Omistati esimesena akrediteering ISO 14001 ja 

ISO 22000 sertifitseerimiseks, esimene EMAS 

tõendaja

►Standardite arendamisega seotud erialaliitude 

liige

►Alustas tegevust 1996 a

► Teenindab ligikaudu 700 klienti erinevatest 

tegevusvaldkondadest

►Eesti juhtiv sertifitseerimisasutus omades 
suurimat turuosa – ligikaudu 60%

►Esimesena Eestis väljastanud OHSAS 18001, 

ISO 22000 ja ISO 50001 sertifikaate

►Ainukesena Eestis pakub eesti keeles IRCA 

(International Register of Certified Auditors) poolt 

tunnustatud koolitusi

►Oleme aktiivsed suhtlejad:

� Informatiivne ja ajakohastatud kodulehekülg

Sertifitseerimine

Tähtsamad faktid

Bureau Veritas Certification Eestis

änu oma ülemaailmsele võrgustikule ja mitmekesisele teenusteportfellile Tänu oma ülemaailmsele võrgustikule ja mitmekesisele teenusteportfellile 
suudame hästi reageerida turutrendidele ning klientide nõudmistele, 

pakkudes suurema lisandväärtusega ja terviklikke teenuseid.
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Valik meie klientidest Eestis

AS Teede REV-2

AS Wendre

AS YIT Ehitus

Cybernetica AS

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

Eltel Networks AS

Empower AS

Enics Eesti AS

Estanc AS

ETS Nord AS

Fortum Termest AS

Graanul Invest AS

Hansab Group OÜ

Harju Elekter AS

Hyrles OÜ

Interconnect Product Assembly AS

Kodumajatehase AS

Metaprint AS

Nordecon Betoon OÜ

Nortal AS

Olympic Casino Eesti AS

Promens AS

Riigi Metsamajandamise Keskus 
(RMK)

RIMI Eesti Food AS

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Skano Furniture Factory OÜ

Tallinna Elektrotehnikatehas 
„Estel“

Tallinna Pesumaja OÜ

Telia Eesti AS

Tere AS

Transiidikeskuse AS

Toyota Baltic AS (sh esindused Eestis, 
Lätis ja Leedus)

TNT Express Wordlwide Eesti AS

Reval Auto Esindused OÜ 

Viru Õlu AS

ja paljud teised…

AS Alexela Oil

AS Eesti Keskkonnateenused

AS Eesti Liinirongid

AS Eesti Loots

AS G4S Eesti

AS Hanza Mechanics Tartu

AS Kunda Nordic Tsement

AS Kuusakoski

AS Liviko

AS Merko Ehitus Eesti

AS Mistra-Autex

AS Molycorp Silmet

AS Saku Metall 

AS Schenker

AS Silberauto

AS Tallinna Küte

AS Tallinna Lennujaam

AS Tallinna Sadam
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Mittevastavused 2016

► Auditeid levinumate standardite (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) kohta 
umbes 646 (658), muid auditeid 81 (70), kokku 1598 audiitorpäeva

► Esmasertifitseerimisi 59, resertifitseerimisi 164, korralisi auditeid 371.

► Kokku 1598 (1490) auditipäeva

► Kokku leiti 805 (650) mittevastavust; audiitorite lõikes koostati keskmiselt 0,71 
mittevastavust auditi kohta

► Standardite lõikes:
- ISO 9001 – 437 (346)

ISO 9001:2008 – 294
ISO 9001:2015 - 143

- ISO 14001 – 258 (201)
ISO 14001:2004 – 165 
ISO 14001:2015 - 93

- OHSAS 18001 – 119 (103)

► ISO14001 ja OHSAS osakaal kehtivatest sertifikaatidest 40%, mittevastavustest  
47%. Sama ka eelmisel aastal.
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Mittevastavused standardite lõikes – ISO 9001

ISO 9001:2008 TOP 5
1. Dokumentatsioonile esitatavad 

nõuded
2. Seire- ja mõõteseadmete ohje
3. Tootmis- ja teeninduskorraldus
4. Ostmine
5. Parendamine

ISO 9001:2015 TOP 5
1. Juhtkonnapoolne ülevaatus
2. Dokumenteeritud teave
3. Tootmis- ja teeninduskorraldus
4. Ressursid
5. Kvaliteedialased eesmärgid ja nende 

saavutamise planeerimine

ISO 9001:2008

NÕUE 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

MV arv 3 45 3 0 0 11 4 22 0 24 3 4 9 5 3 28 33 35 1 26 8 1 26

ISO 9001:2015

NÕUE 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3

MV arv 3 4 2 3 1 2 1 4 11 0 12 3 1 1 19 5 4 1 7 14 2 3 0 8 27 0 5 0
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Mittevastavused standardite lõikes – ISO 14001

ISO 14001:2015

NÕUE 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3

MV arv 1 0 0 1 0 0 0 5 11 10 1 5 0 2 4 2 2 12 14 14 0 8 0 1 0

ISO 14001:2004 TOP 5
1. Vastavuse hindamine
2. Õigusaktide ja muud nõuded
3. Toimimisohje
4. Valmisolek hädaolukordadeks ja 

tegutsemine nende puhul
5. Keskkonnaaspektid

ISO 14001:2015 TOP 5
1-2. Valmisolek hädaolukordadeks ja 
tegutsemine nende puhul
1-2. Seire, mõõtmine, analüüs ja 
hindamine. Vastavuse hindamine.
3. Toimimise planeerimine ja ohjamine
4. Keskkonnaaspektid
5. Vastavuskohustused

ISO 14001:2004

NÕUE 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

MV arv 0 0 18 35 6 0 6 2 0 1 23 22 1 39 2 0 0 10
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TOP mittevastavused

Valdkond 2015 2016

Toimimisohje või tootmis- ja teeniduskorralduse 
ohje, valmisolek hädaolukordadeks

22% 19%

Aspektid, riskid, plaanimine (eesmärgid) 11% 12%

Pädevus, koolitus ja teadlikkus
7% 12%

Dokumendiohje 9% 10%

Juhtkonnapoolne ülevaatus
7% 8%

Vastavuse hindamine
6% 7%

Parendamine
5% 6%

Ostmine
7% 4%

Õigusaktide ja muud nõuded
7% 4%

Siseaudit
5% 4%

Seire- ja mõõteseadmete ohje 3% 4%

Muud 12% 10%
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9.3 Juhtkonnapoolne ülevaatus

Nõue: Tippjuhtkond peab planeeritud ajavahemike järel üle vaatama 
organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi, et tagada selle jätkuv sobivus, 
piisavus ja mõjusus. Juhtkonnapoolne ülevaatus peab sisaldama järgneva 
kaalutlemist: (standardi alampunktid ) a) ….   g). 

Organisatsioon peab säilitama dokumenteeritud teabe  tõendina juhtkonnapoolsete 
ülevaatuste tulemuste kohta.  

► Auditi ajal ei olnud leitavad tõendid juhtkonnapoolse ülevaatuse tulemuste kohta.

► Ettevõtte juhtkonna poolt teostatud ülevaatus ei sisalda standardiga nõutud 
sisendeid ja väljundeid. 

► Juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus ei ole hinnatud ettevõtte olemasolevat 
juhtimissüsteemi 2015 standardite osas.

Peamine probleem on see, et juhtkonnapoolse ülevaatuse aluseks 
on olnud vana standardi nõuded! 
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7.5 Dokumenteeritud teave

► Ettevõtte dokumentatsioon ei ole ajakohane, muuhulgas ei ole Käsiraamatut
ajakohastatud seoses uutele standarditele üleminekuga. Käsiraamatus on hetkel 
käsitlusala osas kirjutatud järgmiselt: „Juhtimissüsteem on välja arendatud, 
juurutatud ja hoitakse töökorras kooskõlas standardite ISO 9001:2008,  ISO 
14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 nõuetega.“

► Mitmed vaadeldud protseduurid ja vormid on ajakohastamata vastavalt uute 
standardite nõuetele. Ettevõtte kodulehel olev kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika 
on ajakohastamata ning  seal on viited veel vanadele standarditele ja nõuetele.

Peamine probleem on see, et dokumendid on ajakohastamata!
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8.2 Valmisolek hädaolukordadeks

► Territooriumil olevas kütuse tanklas on kolm tankurit. Ühegi tankuri juures 
polnud tulekustutit.

SM määrus 04.09.2010, nr 39 (redaktsioon 13.02.2016) Nõuded tulekustutitele, voolikusüsteemidele, nende valikule, 
paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. §5 Tulekustuti vajadus ja valik, (3), 5) statsionaarses tanklas - üks vähemalt 
6kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga tankuri kohta

► Asfaldilaoturil ei olnud auditi ajal ühtegi tulekustutit, samuti ei olnud tulekustutit 
tööbussis 123 ABC. Tööbussis 123 ABC oli auditi ajal 2 diiselkütuse anumat, 
kuid lekke korral kogumiseks ei olnud absorbenti. 

► Puuduvad objektiivsed tõendid hädaolukordade testimise kohta uues 
tootmishoones. 

► Niisketes kütmata ruumides asuvate tulekustutite kontroll on teostatud 
september 2015 ja järgmiseks kontrolli ajaks on määratud september 2017. 
Seaduse kohaselt tuleb selliseid tulekusuteid kontrollida 1 x aastas. 

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule, § 10.  
Tulekustuti kontroll, tulekustutit kontrollitakse üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, 
vibratsioon või temperatuurikõikumised.

► Energiateenistuses auditi ajal vaadeldud 3 tulekustutit on järgmise kontrolliajaga 
mai 2015. 
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8.2 Valmisolek hädaolukordadeks

► Auditi ajal ei olnud leitav protseduur võimalike hädaolukordade ja nendes 
tegutsemise kohta. 

► Puudub Hädaolukordades tegutsemise juhend ja plaan laboratooriumi ja 
remonditöökoja hoonele. Majas palju gaase ja erinevaid kemikaale. 

► Puudusid tõendid selle kohta, et töötajatele oleks tutvustatud Käitumisjuhiseid 
selle kohta, kuidas reageerida Eriolukordadele terminalides - mürgiseid, 
ohtlikke, tuleohtlike aineid sisaldavate pakendite purunemisel või muul viisil 
kahjustumisel.

► Lao ja töökoja territooriumil on maha valgunud õli või kütus ning pinnas on 
reostunud. Töökojas ja territooriumil polnud kättesaadav absorbent vms  lekke 
kõrvaldamiseks vajalik aine. Samuti puudus ohtlike jäätmete (reostunud 
pinnase) kogumiseks ettenähtud nõu. 
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9.1.2 Vastavuse hindamine

► Auditi ajal ei olnud leitavad objektiivsed tõendid vastavushindamise läbiviimise ja 
tulemuste kohta.

► Puuduvad objektiivsed tõendid piisavas ulatuses vastavushindamise läbiviimise 
kohta, olukorras kus ainuüksi siseauditi formaat ei võimalda kõigi seotud nõuete 
osas vastavushindamist läbi viia. 

► Puuduvad objektiivsed tõendid, et ettevõte on teostanud tegevuse vastavuse 
hindamist õiguslikele ja muudele nõuetele, puudub dokumenteeritud teave 
vastavushindamiste tulemuste kohta.

- ohtlike kemikaalide aruandlus ettevõttes puudub. 
- välisõhu saasteluba ei kata kasutatavat kemikaali: metüülkloriidi 
(eralduvad lenduvad osakesed, mida pole saasteloas kajastatud) 

► Puuduvad tõendid, et ettevõte on hinnanud vastavust määrusele Saasteainete 
heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav 
välisõhu saasteluba ja erisaasteluba. 

Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja 
erisaasteluba. § 2.  Saasteainete heitkogused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba,  (4) Saasteluba on nõutav, kui 
lenduvate orgaaniliste ühendite – metaan (CH4), merkaptaanid ja muud gaasilised orgaanilised väävliühendid ning püsivad 
orgaanilised saasteained välja arvatud – käitise saasteallikatest eralduv heitkogus ületab summaarselt 0,1 tonni aastas
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9.1.2 Vastavuse hindamine

► Ettevõttevälise päritoluga dokumentide register ER 401-1/V5 sisaldab linke 
kehtetutele dokumentidele, samuti puuduvad sealt Kohtla valla õigusaktid (viited: 
Elektriohutusseadus on kehtetu, link kehtetule TTO seadusele jms).

► Ettevõte pole sisuliselt tegevuse vastavuse hindamist läbi viinud. 
Keskkonnaaspektide tabelis on seadustele viited, mitmed neist koos samas 
lahtris, pole aru saada, millise seaduse kohta hinnang JAH kuulub. tabelis on 
viited ka kehtivuse kaotanud seadusele ( elektriohutusseadus), samuti hinnang 
vastavusele JAH, Kemikaaliseadusest tulenevat nõuet koostada Ohtlike 
kemikaalide aruannet pole täidetud - hinnang tabelis vastavusele on JAH. 
Vastavuse hindamist viiakse väidetavalt läbi siseauditi käigus, kuna audit on 
valikuline tegevuse kontroll ei leia kinnitust kõikidele nõuetele vastavuse 
hindamise läbiviimise kohta. 

► Puuduvad objektiivsed tõendid, et ettevõte on hinnanud vastavust kehtivatele 
seadustele ja muudele nõuetele. Keskkonnaaspektide andmestikus on viited 
kehtetutele seadustele (nt. jäätmeseadus, TTOS); puuduvad tõendid, et oleks 
hinnatud vastavust seadustele: VÕKS, REACH ja KOV nõuetele. 
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8.1 Toimimise planeerimine

► Auditi ajal puudusid tõendid objektil töötava alltöövõtja (ABC OÜ) teavitamise 
kohta objekti keskkonnaaspektidest ja tööohutusalastest nõuetest. 

ISO 14001:2015 p.8.1 Toimimise planeerimine ja ohjamine – organisatsioon peab  sisse seadma, ellu viima ja ohjama ja 

toimivana hoidma protsesse, mis on vajalikud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete täitmiseks...

Organisatsioon peab kooskõlas elutsükli vaatega:

c) tegema oma asjakohase(d) keskkonnaalase(d) nõude(d) teatavaks organisatsioonivälistele tarnijatele, sh töövõtjatele. 

► Ettevõte ei täida enda Jäätmekäitluse juhenddokumendis toodud nõudeid: 
ohtlikke jäätmeid ei koguta eraldi, tähistatud anumasse. Auditi päeval oli 
garaažis vaat nimega PRÜGI, kus sees nii olme- kui ka ohtlikud jäätmed, Sama 
ka territooriumil asuvas olmeprügi konteineris – segamini nii ohtlikud jäätmed kui 
olmeprügi. Pole kohta loodud, kuhu panna õliga määrdunud absorbent. 

► Ettevõtte jäätmekäitlus ei toimi ettenähtud viisil. Segaolmejäätmete kastis olid 
ohtlikud jäätmed – kemikaali purgid (corrostop ja muud kanistrid).

► Objekti A jäätmekavas ei olnud ohtlike jäätmete tekkimist ette nähtud, kuigi 
segaolmejäätmete konteineris olid kemikaalide tühjad nõud . Objektil B ei olnud 
nõutud Jäätmekava dokumenti koostatud väidetavalt väikese jäätmekoguse 
tõttu. Dokument Töösisekorra eeskiri ehitusplatsil ei sätesta jäätmete 
miinimumkogust, mille puhul Jäätmekava koostama ei pea. Objekti 
segaolmejäätmete konteineris oli kemikaalide tühja taarat; Objekti C laoplatsil ei 
olnud koostatud platsi skeemi vastavalt Töösisekorra eeskirja p 5.2.
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6.1.2 Keskkonnaaspektid

► Täitematerjalide tootmisega seotud keskkonnaaspektid pole kindlaks määratud.

► Keskkonnariskide (aspektide ja mõjude) hindamisel pole arvesse võetud mööbli 
toomisega seonduvaid riske ja võimalusi. 

► Ettevõte pole hinnanud aspekte oma tootele ning uutele, plaanitud arendustele. 
(Tükeldusliin on plaanis, ehitustegevus juba käib) . 

► Ettevõte pole keskkonnaaspektide hindamise tabelis hinnanud aspekte tootele, 
puudub elutsükli vaade, positiivsed aspektid puuduvad.  Hinnata hindamise 
metoodika paikapidavust: kontoris paberi kasutamine on hinnatud suurema 
keskkonnamõjuga tegevuseks kui tootmises metalli lõikamisel vabanenud 
kiirgus, soojus, jne - mida reguleerib Tööstusheite seadus. 

► Ettevõtte keskkonnaaspektid vajavad ajakohastamist (viited: uus asukoht, 
tõstuk, pürotehnika).

► Puuduvad objektiivsed tõendid oluliste keskkonnaaspektide sisulise 
ümberhindamise kohta, olukorras kus ettevõtte lao asukoht on viimase aasta 
jooksul muutunud. 

► Puuduvad objektiivsed tõendid keskkonnaaspektide hindamise kohta olukorras 
kus ettevõtte on alustanud litsentseeritud tegevusega - jäätmete vedudega.
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6.1.2 Keskkonnaaspektid

► Puuduvad tõendused uute arendustega seotud keskkonnaaspektide hindamise 
kohta. Tartus ei ole enam kasutusel karbamiid, kuid see on dokumendis QTU-
RLJ-R-01 hinnatud olulise keskkonnaaspektina. 

► Keskkonnaaspektide olulisuse hindamine, mis on dokumenteeritud 
keskkonnaaspektide identifitseerimise ja olulisuse hindamise tabelis (vorm V-8, 
vers.1), ei sisalda kõiki ettevõtte elutsükli vaates määratletud tegevuste, toodete 
ja teenustega seonduvaid keskkonnaaspekte.  Keskkonnaaspektidena ei ole 
määratletud näiteks kütuse kasutamine, elektrienergia kasutamine, heitvee 
sete/muda ja arendustegevustega (nt ehitustegevusega) seotud aspektid. 

► Keskkonnariskide (aspektide ja mõjude) hindamisel pole arvesse võetud mööbli 
toomisega seonduvaid riske ja võimalusi. 

► Ettevõtte pole hinnanud oma keskkonnajuhtimissüsteemis 
projekteerimisega seotud  / projekteerimise otsustest 
tulenevaid keskkonnaaspekte. Puuduvad ka keskkonna-
aspektid lõpptootele.

Organisatsioon peab keskkonnajuhtimissüsteemi määratletud käsitlusala piires määrama 

kindlaks keskkonnaaspektid, mis seonduvad tema tegevuste, toodete ja teenustega, 

mida ta võib ohjata ja mida ta võib mõjutada, ning nendega seonduvad keskkonnamõjud, 

kaalutledes elutsükli vaadet.
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6.1.3 Vastavuskohustused

► Puuduvad objektiivsed tõendid kõigi keskkonnalaste nõuete määramise kohta, 
mis on rakendatavad ettevõtte keskkonnaspektidega. 

► Kohalduvad õigusaktid on kantud registrisse QY-KH-K-04-R-01. Registris on 
toodud lingid, mis viivad vananenud aktidele nt Veeseadus, Jäätmeseadus. 
Kohaliku omavalituse nõuete osas puuduvad Tartu aktid. Osaliselt on viited ka 
kehtetuks tunnistatud aktidele, nt Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja 
ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele 
sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded 
ammoniuumnitraadi käitlemisele.

► Vastavushindamise käigus ei ole käsitletud probleemtoodetega seonduvat 
temaatikat ning vastavust Pakendiseadusele.

► Tootmises kasutatavate ohtlike kemikaalide (sh. tootmises kasutatavad 
tööstuslikud värvid näiteks Pinja Top,Tinova Exterior jt. ning põlevgaasid nagu 
Propaan) ohutuskaardid ja informatsioon polnud auditi hetkel tootmisüksuses 
leitavad. 

Kokkupuutel keemiliste ohuteguritega on oluline tunda ja täita Kemikaaliseaduse nõudeid, mis sätestavad  kemikaalikäitluse 
korralduse: kemikaalide käitlemise korra koos ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise, 
märgistamise ja arvestamisega,  ohutusnõuded kemikaali käitlejale,  pakendile  ja märgistusele, samuti nõuded kemikaali 
ohutuskaardi kohta. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded



20Bureau Veritas Eesti OÜ

Tänan tähelepanu eest!

Andro Kivistik
Sertifitseerimise juhataja
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Telefon: 667 6621
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