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Kemikaaliviraston strateginen suunnitelma 2019–2023
Teemme yhdessä kumppaneidemme kanssa työtä
kemikaalien turvallisen käytön puolesta.
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Visiomme
Olemme kemikaalien kestävän hallinnan

tietokeskus, joka edistää monilla aloilla EU:n
politiikkoja ja maailmanlaajuisia hankkeita
kansalaisten ja ympäristön parhaaksi.

Kemikaalien kestävä
hallinta kaikissa
EU:n lainsäädännön
toimeenpanon

Kemikaalien
turvallinen ja kestävä
käyttö teollisuudessa

vaiheissa

Kemikaaliviraston toiminnan perustana on tiedottaminen kaikista
EU:ssa käytetyistä ja virastoon rekisteröidyistä keskeisistä
kemikaaleista.
Yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden ja komission
kanssa kemikaalivirasto pyrkii varmistamaan kemikaalien
turvallisemman käytön Euroopassa parantamalla tiedon,

Huolta aiheuttavien aineiden
tunnistaminen ja riskinhallinta

tiedonjakelun ja tietojen tarkistamisen perustaa ja ryhtymällä
sääntelytoimiin tarvittaessa.
Näillä toimilla teollisuus saadaan käsittelemään ja käyttämään
kemikaaleja turvallisesti koko toimitusketjussa, parantamaan
tuotteiden laatua ja toimimaan kestävästi – EU:n kansalaisten,
työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi.

Mahdollistavia komponentteja koskevat

Saavuttaakseen nämä tavoitteet kemikaalivirasto kehittää
tietoaineistojaan, tietämystään ja osaamistaan voidakseen
soveltaa käytännössä kolmea strategista prioriteettia.
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investointitoimet

Prioriteetti 1

Kemikaalivirasto tukee myös entistä enemmän teollisuutta

Huolta aiheuttavien aineiden
tunnistaminen ja riskien hallinta

ja EU:n jäsenvaltioita ja kannustaa niitä korvaamaan huolta
aiheuttavat kemikaalit vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

»» Tavoite

Prioriteetti 3

Nopeampi tiedon tuottaminen ja huolta aiheuttavien aineiden

Kemikaalien kestävyyden hallinta
EU:n lainsäädäntöä soveltamalla

tunnistaminen.
Nopeampi huolta aiheuttavien aineiden sääntelytoiminta.
»» Kemikaalivirastolle on toimitettu tiedot kaikista
keskeisimmistä kemikaaleista EU:n markkinoilla
Monet yritykset eivät kuitenkaan toimita kaikkia vaadittuja
tietoja, jotka tarvittaisiin varmistamaan kemikaalien
turvallinen käyttö. Tärkeiden turvallisuustietojen puuttuessa
kemikaalivirasto pyytää yrityksiltä lisätietoja.
Yhdessä kansallisten viranomaisten ja komission kanssa virasto
keskittyy huolta aiheuttaviin kemikaaleihin – niihin, jotka ovat
todennäköisesti riski terveydelle ja ympäristölle.
Kemikaalivirasto keskittyy yhä enemmän aineiden ryhmiin
voidakseen korjata tiedonpuutteita, nopeuttaakseen työtä huolta
aiheuttavien aineiden riskien tunnistamiseksi ja saadakseen
teollisuuden reagoimaan nopeammin.

»» Tavoite
Kemikaaliviraston tukena EU:n lainsäädännön toimeenpanossa
ovat sen tiedot, tietämys ja osaaminen.
»» Kemikaalivirasto lisää tietämystään ja osaamistaan
tukeakseen EU:n lainsäädännön toimeenpanoa. Yhdessä
komission ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa tunnistamme ne
lainsäädännön ja politiikan alueet, joihin kemikaalivirasto voi
myötävaikuttaa.
Kemikaalivirasto panostaa alueisiin, joilla voimme merkittävästi
osallistua paremman suojelun tason varmistamiseen ja joilla on
tietämykseemme ja osaamiseemme liittyvää synergiaa.
Virasto kehittää osaamistaan ja digitaalisia välineitä, joilla
se käsittelee toimitettuja tietoa ja antaa omia tulkintojansa
parantaakseen kemikaalien turvallista käyttöä ja

Prioriteetti 2
Turvallinen ja kestävä kemikaalien
käyttö teollisuudessa

todistusnäyttöön perustuvia sääntelypäätöksiä. Kemikaalivirasto
luo synergiaa kansainvälisten ohjelmien ja EU:n ulkopuolisista
maista lähtöisin oleviin datalähteiden kanssa.

i

Tietojenvaihdon tehokkuus on vakiintumassa koko
toimitusketjussa.
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https://www.echa.europa.eu/about-us/
the-way-we-work/plans-and-reports

»» Yritysten on tiedotettava valmistajille, käyttäjille,
jälleenmyyjille ja kuluttajille kemikaalien turvallisesta käytöstä
Tavoitteenaan kestävyys ja innovointi kemikaalivirasto auttaa
yrityksiä käsittelemään kemikaaleja turvallisesti tarjoamalla niille
välineitä, ohjeistusta, tietoja ja parhaita käytäntöjä.
Viraston kemikaalitietokanta, analysointivälineet ja työkalut ovat

Kemikaalivirasto – tavoitteena
kemikaalien turvallinen käyttö
Toimeenpanemalla EU:n kemikaalilainsäädäntöä yhdessä
kansallisten viranomaisten ja komission kanssa kemikaalivirasto

maksuttomia ja julkisesti saatavilla yritysten, tutkijoiden, alan

ȽȽ

auttaa teollisuutta noudattamaan sääntelyvaatimuksia

järjestöjen ja kuluttajajärjestöjen käyttöön.

ȽȽ

edistää kemikaalien turvallista käyttöä

ȽȽ

käsittelee huolta aiheuttavia kemikaaleja koskevia

Kemikaalivirasto pyrkii varmistamaan, että teollisuus yhä
enenevässä määrin käyttää saatavilla olevia välineitä ja

kysymyksiä

esitysmuotoja kemikaaleja koskevan tuvallisuustiedon
viestinnässä koko toimitusketjussa.

ȽȽ

antaa tietoa kemikaaleista.

Tähän sisältyy tiedottaminen tuotteen käyttöajasta, jätteen
loppukäsittelystä, kierrätyksestä ja altistumisen arvioinnista.
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koko toimitusketjussa.
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