Uusia sääntöjä
Euroopan kemikaalilainsäädäntö on muuttunut
viime vuosina, kun käyttöön on otettu neljä
asetusta, joilla varmistetaan kemikaalien vapaa
liikkuvuus Euroopan unionissa sekä ihmisten
terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.
• REACH – kemikaalien rekisteröinti, arviointi,
lupamenettelyt ja rajoitukset
• CLP – vaarallisten kemikaalien luokitus,
merkinnät ja pakkaaminen
• BPR – biosidiasetus
• PIC – ilmoitettua ennakkosuostumusta koskeva
asetus, joka liittyy vaarallisten kemikaalien ja
torjunta-aineiden kansainväliseen kauppaan.

Verkkosivuillamme annamme lainsäädännöstä
tietoa 23:lla EU:n virallisella kielellä.

Kyllä, jos kuulut johonkin seuraavista
ryhmistä:

• Työntekijä, joka käsittelee kemikaaleja.
• Ammatti- tai toimialajärjestö, joka toimii
kemikaali- tai valmistusteollisuudessa.
• Kansalaisjärjestö, joka toimii ihmisten
terveyden, ympäristön ja eläinten oikeuksien
suojelun puolesta.
• Kuluttaja, jolle turvallisemmat tuotteet ja
kestävä kulutus on tärkeää.
• Toimittaja, joka on erikoistunut terveyteen,
ympäristöön, kuluttajiin, liiketoimintaan ja
niihin liittyviin kysymyksiin.
• Päätöksentekijä kansallisella,
eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla.
• Kansallinen viranomainen EU:ssa ja Euroopan
talousalueella.
• Tieteenharjoittaja tai tiedeyhteisö, joka tutkii
sääntelyä tai on siitä kiinnostunut.

Terminologiaa omalla
kielelläsi
ECHA-term on verkkopalvelu, joka sisältää yli
1 300 termiä määritelmineen 23:lla EU:n virallisella
kielellä. Termejä on mahdollista suodattaa ja ladata
eri muodoissa.

ECHAn palvelut
lyhyesti

• Yritys, joka valmistaa, maahantuo, jakelee tai
käyttää kemikaaleja.

ECHAn yhteystiedot:
http://echa.europa.eu/fi/contact
Puhelinnumero +358-9-686180
Seuraa meitä:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

http://echa-term.echa.europa.eu/
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Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) varmistaa,
että nämä asetukset pannaan yhdenmukaisesti
täytäntöön Euroopan unionissa ja Euroopan
talousalueeseen kuuluvissa maissa (Islanti,
Liechtenstein ja Norja).

Onko ECHAlla jotain
tarjottavaa minulle?

Yritysten tukeminen
asetusten
noudattamisessa

Kemikaalien
turvallisen käytön
edistäminen

ECHAn verkkosivuista on apua seuraavissa
seikoissa:

ECHA tekee yhteistyötä kansainvälisten
tahojen ja sääntelyviranomaisten kanssa
kemikaaliturvallisuuteen liittyvien uusien ja
kehittymässä olevien ongelmien alalla.

Velvollisuuksiesi määrittäminen
Käyttämällä Navigator-työkalua voit selvittää, mikä
on REACH- ja CLP-asetusten mukainen roolisi, ja
saada toimintaohjeita.
Ajan tasalla pysytteleminen
Tilaa uutiskirjeemme osoitteesta
http://echa.europa.eu/fi/subscribe
Tapahtumiin osallistuminen
Vuotuisiin sidosryhmäkokouksiimme osallistuminen
tai niiden seuraaminen verkossa on ilmaista.
Niissä on myös mahdollisuus kahdenvälisiin
konsultointikeskusteluihin. Voit myös rekisteröityä
ilmaiseen verkkoseminaariohjelmaamme.
Vastausten löytäminen yleisiin kysymyksiin
Selaa usein kysytyt kysymykset -luetteloa tai hae
vastauksia hakusanalla. Luettelo kasvaa jatkuvasti.

ECHA akkreditoi EU:n tasolla teollisuutta,
tiedeyhteisöjä ja kansalaisyhteiskuntaa edustavia
sidosryhmäjärjestöjä, jotka työskentelevät yhdessä
viraston kanssa ihmisten terveyden ja ympäristön
suojelemiseksi.
http://echa.europa.eu/fi/about-us

Kemikaaleja
koskevat tiedot
ECHAn verkkosivusto on ainutlaatuinen tiedonlähde
Euroopassa valmistettavista tai Eurooppaan
tuotavista kemikaaleista sekä niiden vaarallisista
ominaisuuksista, luokituksesta ja turvallisesta
käytöstä. Nämä tiedot tulevat suoraan valmistajilta
ja maahantuojilta.
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals

Huolta
aiheuttavien
kemikaalien
käsittely
Teemme yhteistyötä Euroopan komission ja EU:n
jäsenvaltioiden kanssa sellaisten kemikaalien
määrittämiseksi, jotka aiheuttavat erityistä huolta
ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta, sekä
siitä päättämiseksi, mitkä aineet edellyttävät
sääntelyyn perustuvaa riskinhallintaa EU:n tasolla.
Varsinainen tavoite on korvata tällaiset kemikaalit
turvallisemmilla vaihtoehdoilla.
http://echa.europa.eu/fi/addressing-chemicals-ofconcern

Sinäkin voit osallistua
ECHA järjestää julkisia kuulemisia seuraavista
ehdotuksista:

Kemikaalit elämässämme
Tässä verkkosivuston osiossa selitetään, miten
kemikaaleja voidaan käyttää turvallisesti sekä
kotona että töissä, sekä selitetään, mikä on REACHasetuksen myötä käyttöönotettu kuluttajien oikeus
kysyä -periaate.
http://echa.europa.eu/fi/chemicals-in-our-life

• aineiden testaaminen eläimillä
• vaarallisten kemikaalien luokituksen
yhtenäistäminen
• erityistä huolta aiheuttavien aineiden
määrittäminen
• siitä päättäminen, mitkä kemikaalit määritetään
ennalta luvanvaraisiksi
• niiden väliaikaisen käytön salliminen
yksittäisissä yrityksissä
• aineiden tiettyjen käyttöjen rajoittaminen
• siitä päättäminen, mitkä biosidituotteiden
tehoaineet voidaan korvata turvallisemmilla
aineilla.

IT-TYÖKALUT

JULKAISUT

Tilaa tiedotteita ja vaikuta:
RSS-syöte – http://echa.europa.eu/fi/

Kemikaaleja koskeva aineisto toimitetaan käyttämällä
seuraavia työkaluja:

•
•
•
•

Avun saaminen EU-kielillä
Käytä verkkosivujamme ja oman maasi kansallisia
neuvontapalveluja.
Tarkista, oletko oikeutettu alennettuihin
maksuihin.
Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä peritään pienempi
maksu REACH- ja BPR-asetusten noudattamisesta.
Tee vuorovaikutteinen testi ja seuraa vaiheittaisia
ohjeita siitä, miten ilmoitat yrityksesi koon oikein.
Tuen saaminen
http://echa.europa.eu/fi/support

• IUCLID – tietojen järjestäminen.
• REACH-IT ja R4BP 3 – tietojen toimittaminen ja niiden
pitäminen ajan tasalla.
• Chesar – kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen.

Tietolehtiset ja fact sheet -tiedotteet
Facts & Figures -julkaisut, raportit ja työpajojen esitykset
Ohjeasiakirjat
”Toimintaohjeiden lyhennelmä”

Julkaisuja 23 EU-kielellä on saatavana osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/publications

