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Yleiskertomus 2012
ARVIOINTIVUOSI
Vuonna 2012 kemikaaliviraston ensisijaisena
tavoitteena oli varmistaa, että aineiden ja asiakirjaaineistojen arviointi sujuisi hyvin. Kemikaalivirasto
pystyi pitämään asetetut määräajat ja lisäsi
kapasiteettiaan ja tehokkuuttaan tällä alueella.
Virasto alkoi myös valmistautua toiseen REACHrekisteröinnin määräaikaan, joka on 31. toukokuuta
2013.
Vuoden 2013 rekisteröinnin määräaikaan
valmistautuakseen kemikaalivirasto päivitti
joitakin tietoteknisiä järjestelmiään ja välineitään.
Kemikaalivirasto auttoi myös yrityksiä, varsinkin
pk-yrityksiä, valmistautumaan vuoden 2013
määräaikaan.
Virasto päivitti ohjeasiakirjoja sekä järjesti
työpajoja ja verkkoseminaareja, joista jotkin oli
tarkoitettu päärekisteröijille. Se tarjosi myös tukea
rekisteröijille neuvontapalvelunsa kautta.

ARVIOINTITAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
Arviointi on keskeinen tekijä kemikaaliviraston
pyrkiessä ensimmäiseen strategiseen
tavoitteeseensa: teollisuuden toimittamien
asiakirja-aineistojen sisältämien tietojen laadun
parantaminen. Asiakirja-aineistojen arviointia
tehostettiin ja nopeutettiin vuonna 2012, ja
kemikaalivirasto on hyvää vauhtia saavuttamassa
5 prosentin tavoitteensa vuoden 2013 loppuun
mennessä suurimpia tonnimääriä koskevien
asiakirja-aineistojen osalta, jotka toimitettiin
ensimmäiseen rekisteröinnin määräaikaan mennessä
vuonna 2010. Lisäksi virasto arvioi 1. joulukuuta
2012 mennessä kaikki testausehdotukset, jotka oli
toimitettu ensimmäistä rekisteröinnin määräaikaa
varten.
Vuonna 2012 kemikaalivirasto ja EU:n jäsenvaltiot
hyväksyivät ensimmäisen monivuotisen yhteisön
toimintasuunnitelman (CoRAP) ja merkitsivät listalle
90 ainetta, jotka olisi määrä arvioida vuoden 2014
loppuun mennessä.
LUPAMENETTELYTAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMINEN
Kemikaalivirasto saavutti Euroopan komission
tavoitteen lisäämällä 67 ainetta luetteloon aineista,
joita ehdotetaan luvanvaraisiksi, erityistä huolta
aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Luettelossa on
nyt 138 ainetta, ja kuluttajat voivat pyytää niistä
tietoja vähittäismyyjiltä. Tämä auttaa kuluttajia
valitsemaan, mitä he ostavat.
Myös kaikkien luottamuksellisuuspyyntöjen
arvioinnin tavoite saavutettiin. Kyseessä olivat
ennen vuoden 2011 loppua toimitettujen
rekisteröintiasiakirja-aineistojen sisältämät
pyynnöt. Pyyntöjen arvioinnin ansiosta
kemikaaliviraston verkkosivustolla voitiin julkaista
vuonna 2012 noin 30 000 asiakirja-aineistoa, jotka
kattoivat lähes 8 000 ainetta.
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UUDET RAJOITUSEHDOTUKSET
Kemikaalivirasto auttoi Euroopan komissiota
rajoitusehdotusten suhteen ja tuki jäsenvaltioita
yksilöitäessä vastaavaa huolta aiheuttavia aineita,
jotka lisättäisiin erityistä huolta aiheuttavien
aineiden ehdokasluetteloon. Ensimmäistä
kertaa luetteloon otettiin mukaan ja ehdotettiin
rajoitettaviksi hormonaalisia haitta-aineita, PBTaineiden kaltaisia aineita ja herkistäjiä.
UUDET TEHTÄVÄT
Virasto valmistautui myös sisällyttämään
tehtäviinsä kaksi uutta säädöstä,
biosidituoteasetuksen ja PIC-asetuksen.
Uusia asiantuntijoita otettiin palvelukseen ja
työmenettelyjä ja tietoteknisiä välineitä kehitettiin.
Näiden tehtävien vuoksi kemikaalivirastosta tuli
rahoituksen näkökulmasta ainutlaatuinen virasto.
Se oli edelleen täysin omarahoitteinen REACH- ja
CLP-asetuksen mukaisessa toiminnassa mutta sai
ensimmäistä kertaa EU-tukea uusien asetusten
mukaisia tehtäviään varten.
Koska kemikaalivirasto on suorittanut tehtävänsä
määräaikoihin mennessä ja saavuttanut
tavoitteensa, se on vuonna 2012 tehdyn
valmistelutyön ansiosta valmis ottamaan
tehtäväkseen vuoden 2013 haasteet.

Vuoden 2012 tulokset lukuina
Yritysten auttaminen noudattamaan
kemikaalilainsäädäntöä
Rekisteröintiasiakirjat (myös päivitykset)
Arvioidut PPORD-ilmoitukset
Päätökseen saatetut kyselyt

9 773
610
1632

Pyynnöt saada tutustua 12 vuotta vanhempiin
tietoihin

109

Päätökseen saatetut testausehdotusten
tarkastukset

416

Päätökseen saatetut
vaatimustenmukaisuuden tarkastukset

354

Käsitellyt vaihtoehtoista nimeä koskevat
pyynnöt
Yrityksen koon tarkistukset

13
315

Kemikaalien turvallisen käytön
edistäminen
Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää
koskevat ehdotukset

25

Jäsenvaltioiden arvioimat
toimintasuunnitelmaan (CoRAP) sisältyvät
aineet

36

tietojen tarjoaminen kemikaaleista
Käsitellyt neuvontapalvelu- ja
mediatiedustelut
Käsitellyt luottamuksellisuuspyynnöt

~5 700
1 110

huolta aiheuttavien kemikaalien
käsittely
Rajoitusehdotukset
SVHC-aineiksi luokittelua koskevat
ehdotukset
Lupahakemukset

5
67
0

muut
Asiakirjoja koskevien päätösten saanti
Valitukset
Henkilöstön määrä
Menot yhteensä
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70
8
529
95 milj.

