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Monivuotinen työohjelma 2014–2018
– kemikaalien turvallisen käytön puolesta
Neljän strategisen tavoitteen
ympärille jäsentyvässä
viisivuotissuunnitelmassa
määritellään, miten kemikaalivirasto
edistää REACH-, CLP-, biosidija PIC-asetusten tavoitteiden
saavuttamista1
vuosina 2014–2018.

Euroopan kemikaaliviraston tavoitteena on
noustamaailman johtavaksi sääntelyviranomaiseksi
kemikaaliturvallisuuden alalla.
Viisivuotissuunnitelmassa hahmotellaan keinot
tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Tätä varten virasto tekee jatkossakin tiivistä
yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten ja
jäsenvaltioiden kanssa ja toimii vuorovaikutuksessa
akkreditoitujen sidosryhmiensä kanssa.
Neljällä strategisella tavoitteella viraston
voimavarat haluttiin kohdentaa seuraaville
painopistealoille: yleisön luottamus teollisuuden
antamiin turvallisuustietoihin halutaan varmistaa,
huolta aiheuttavien kemikaalien esiintyvyyttä
ja niille altistumista halutaan vähentää ja kykyä
tarjota luotettavaa tieteellistä neuvontaa halutaan
vahvistaa. Samaan aikaan virasto pyrkii edelleen
lisäämään tehokkuuttaan ja vaikuttavuuttaan.
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Edellä mainitut tavoitteet on jäsennetty
toiminta-alueisiin ja vuosittaisiin
välitavoitteisiin. Yksittäisistä toimista kerrotaan
yksityiskohtaisemmin vuotuisissa työohjelmissa.
Näihin välitavoitteisiin ja toiminta-alueisiin
liittyvää edistystä mitataan vuosittain ja
näin kemikaalivirasto pystyy tarkistamaan ja
päivittämään suunnitelmaa ja välitavoitteita
tarvittaessa.

1
Kemikaalivirasto huolehtii kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun
asetuksen (REACH), aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP),
biosidivalmisteasetuksen ja ilmoitetusta ennakkosuostumuksesta
annetun asetuksen (PIC) täytäntöönpanosta.
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Strateginen tavoite 1: Laadukkaiden
tietojen saatavuuden maksimoiminen
kemikaalien turvallisen valmistuksen ja
käytön varmistamiseksi
REACH- ja CLP-asetusten ansiosta Euroopan
kemikaalivirastolla on nyt maailman laajin
kemikaalien vaikutuksia koskeva tietokanta. Virasto
julkaisee tietoja rekisteröidyistä aineista sekä
luokitusten ja merkintöjen luetteloon ilmoitetuista
aineista. Lisäksi se julkaisee lainsäädäntötoimiensa
myötä saamiaan tietoja.
Vuosina 2014–2018 haasteena on
rekisteröintitietojen laadun parantaminen. Näitä
tietoja on käytettävä tehokkaasti kemikaalien
turvallisen valmistuksen ja käytön varmistamiseksi.
Kemikaalivirasto arvioi asiakirja-aineistoja ja ryhtyy
viipymättä toimiin niiden yritysten osalta, joiden
tiedot eivät täytä vaatimuksia. Näin se auttaa
varmistamaan, että toimintaedellytykset ovat
kaikille rekisteröijille tasapuoliset.
Virasto auttaa rekisteröijiä ja jatkokäyttäjiä
parantamaan riskinhallintaohjeista tiedottamista
koko toimitusketjussa aina kuluttajia hyödyttävään
tiedottamiseen saakka.
Strateginen tavoite 2: Viranomaisten
opastaminen tietojen järkevään käyttöön
huolta aiheuttavien kemikaalien
määrittämiseksi ja käsittelemiseksi

Kun biosidiasetus tulee voimaan, kemikaalivirasto
saa keskeisen tehtävän tehoaineiden arvioinnin ja
unioninlaajuisen biosidivalmisteiden lupamenettelyn
koordinoinnissa.
Tehostaakseen kemikaalilainsäädännön
noudattamista koko Euroopassa kemikaalivirasto
tukee kansallisia viranomaisia niiden
yhdenmukaistaessa valvontatoimiaan.

Strateginen tavoite 3: Tieteellisiin
haasteisiin vastaaminen toimimalla
jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja
muiden toimijoiden tieteellisten ja
sääntelyyn liittyvien valmiuksien
kehittämisen keskuksena
Säilyttääkseen johtoasemansa sääntelyn alalla
kemikaalivirasto tekee tiivistä yhteistyötä
tiedeyhteisön kanssa. Se myös seuraa uusinta
kehitystä ja nousevia sääntelytarpeita. Komiteoiden,
tieteellisten foorumien, koulutusten ja työpajojen
erityistyöryhmiensä ansiosta virastosta on
muodostumassa keskus, jonka kautta jäsenvaltiot,
Euroopan unionin toimielimet ja muut toimijat voivat
kehittää valmiuksiaan.
Tulevina vuosina laaditaan uusi sääntelystrategia,
jossa määritellään viraston tieteellisten toimien
ensisijaisuusjärjestys.
Strateginen tavoite 4: Nykyisten ja
uusien sääntelytehtävien toteuttaminen
tehokkaasti ja vaikuttavasti tuleviin
resurssirajoitteisiin sopeutuen
Vuosina 2014–2018 kemikaaliviraston
hoidettavaksi tulee suuri joukko REACH- ja CLPasetuksiin perustuvia sääntelytehtäviä. Lisäksi se
alkaa hoitaa uusia, biosidi- ja PIC-asetuksiin liittyviä
tehtäviä. Samaan aikaan on otettava huomioon EU:n
talousarviosta resursseihin aiheutuvat rajoitukset.
Siksi kemikaalivirasto pyrkii maksimoimaan
tehtäviensä välisen synergian ja hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti tietotekniikkaa.
Toimenpiteiden jatkuvan kehittämisen tavoitteena
on sekä entistä parempi tehokkuus että suurempi
vaikuttavuus.
Lue kemikaaliviraston monivuotinen työohjelma
2014–2018 osoitteessa echa.europa.eu/
publications
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Kemikaalivirasto tekee tiivistä yhteistyötä
jäsenvaltioiden ja komission kanssa yhteisen
kemikaalien riskinhallintakehyksen kehittämiseksi.
Se pyrkii käyttämään tietokannassaan olevia tietoja
älykkäällä tavalla: ensin etsitään ne aineet, jotka
näyttävät olevan kaikkein haitallisimpia ja joiden
riskejä ei ehkä vielä hallita hyvin. Kemikaalivirasto
keskittyy uusien, riskinhallinnan piiriin kuuluvien
aineiden tunnistamiseen ja niiden sisällyttämiseen
ehdokasluetteloon tai luvanvaraisten aineiden
luetteloon. Näin virasto edistää vaarallisimpien
aineiden korvaamista EU:ssa.
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