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Työohjelma 2013
Tavoitteena tulla maailman
johtavaksi sääntelyviranomaiseksi
kemikaaliturvallisuuden alalla
Euroopan kemikaaliviraston strategiset tavoitteet

Kemikaalivirasto on asettanut neljä strategista
tavoitetta, jotka on dokumentoitu sen vuosia 2013–
2015 koskevassa monivuotisessa työohjelmassa. Tällä
hetkellä kemikaalivirasto valmistelee vuosia 2014–2018
koskevaa uutta monivuotista työohjelmaansa. Siinä
selostetaan, miten strategiset tavoitteet voidaan
muuttaa varsinaiseksi strategiaksi, jonka avulla
varmistetaan, että REACH- ja CLP-asetuksissa asetetut
kunnianhimoiset tavoitteet myös saavutetaan.
EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON STRATEGISET
TAVOITTEET
• Laadukkaan tiedon saatavuuden
maksimoiminen kemikaalien turvallisen valmistuksen ja käytön varmistamiseksi
• Viranomaisten opastaminen tietojen järkevään käyttöön huolta
aiheuttavien kemikaalien määrittämiseksi ja käsittelemiseksi
• Tieteellisten haasteiden käsitteleminen toimimalla jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja
muiden toimijoiden tieteellisten ja sääntelyyn
liittyvien valmiuksien kehittämisen keskuksena
• Nykyisten ja uusien sääntelytehtävien toteuttaminen tehokkaasti ja vaikuttavasti tuleviin
resurssirajoitteisiin sopeutuen

Kiireinen vuosi edessä

Toinen REACH-asetuksen mukainen
rekisteröintimääräaika päättyy 31. toukokuuta 2013.
Yritysten, jotka aikovat tuoda kemikaaleja Euroopan
markkinoille vähintään 100 tonnia vuodessa, on
toimitettava kemikaalivirastoon rekisteröintiaineistot.
Biosidejä käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien

tai esineiden suojaamiseen haitallisilta organismeilta,
kuten tuholaisilta tai bakteereilta. Euroopan unionin
biosidiasetus tulee voimaan 1. syyskuuta 2013, ja
monien yritysten on toimitettava kemikaalivirastoon
aineistoja, jotta ne voivat saada hyväksynnän
tuotteidensa vaikuttaville aineille. Aikaisemmin
biosidituotteelle oli haettava hyväksyntää yhdessä
maassa kerrallaan. Uuden asetuksen myötä yritykset
voivat hakea myös hyväksyntää kaikissa Euroopan
unionin jäsenvaltioissa. Tätä varten kemikaalivirastoon
on toimitettava vain yksi aineisto.
Viime vuoden aikana virasto on alkanut valmistautua
biosidiasetuksen voimaantuloon käytännössä kaikilla
tehtäväalueillaan. Tämä valmistelutyö jatkuu vuonna
2013.
Aineistojen toimitusmäärät kasvavat
rekisteröintimääräajan ja biosidiasetuksen vuoksi.
Se vaikuttaa myös kaikkiin muihin menettelyihin,
esimerkiksi aineistojen arviointiin. Myös aineista
julkaistavan tiedon ja kemikaaliviraston esimerkiksi
neuvontapalvelunsa kautta saamien kysymysten
määrä lisääntyy. Kemikaalivirasto on valmistautunut
hyvin asianmukaisen neuvonnan ja avun antamiseen
yrityksille ja viranomaisille.
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Otaksutut viiteluvut ja arvioidut resurssit vuodeksi
2013

YRITYSTEN AUTTAMINEN
KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUSTEN
TÄYTTÄMISESSÄ
Rekisteröintiaineistot

15 200

Testausehdotukset

410

Yli 12 vuotta vanhojen tietojen saantipyynnöt

240

PPORD-ilmoitukset

400

Tiedustelut

1 200

Valitukset

36

Yrityksen koon tarkastukset

300

Vaihtoehtoisia nimiä koskevat pyynnöt

150

Vaatimustenmukaisuuden tarkastukset

560

KEMIKAALIEN TURVALLISEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN

Tieteelliset haasteet

Luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamista
koskevat ehdotukset

70

Aineiston arviointipäätökset

30

KEMIKAALEJA KOSKEVAN TIEDON ANTAMINEN
Neuvontapalvelut, yleiset ja median tiedustelut
Salassapitopyynnöt

11 800
770

HUOLTA AIHEUTTAVIEN KEMIKAALIEN
KÄSITTELEMINEN
Rajoitusehdotukset

Valokuva: ECHA

8

SVHC-aineiden määrittämistä koskevat
ehdotukset

30

Lupahakemukset

20

Kemikaalivirasto
on
sitoutunut
saamaan
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen päätökseen
viidessä
prosentissa
ennen
ensimmäistä
rekisteröintimääräaikaa saapuneista aineistoista.
Aineiden arviointia on jatkettava tehokkaasti, ja
ensimmäiset lupahakemusaineistot saapuvat vuoden
2013 aikana. Uusia menettelyjä testataan ensimmäistä
kertaa, jotta tämä kaikki saataisiin toteutettua
tehokkaasti.
Vuosi 2013 on kemikaalivirastolle siis monella tapaa
työntäyteinen vuosi. Virasto aikoo hallita uuden vuoden
mukanaan tuomat haasteet keskittymällä tehokkuuden
lisäämiseen ja ydintehtävien priorisoimiseen.

MUUT
Asiakirjoja koskevien päätösten saanti

400

Sääntömääräisten työntekijöiden määrä

608

Viraston talousarvio

107 milj.
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