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Työohjelma – Vuoden 2015 kohokohdat

Vuonna 2015 Euroopan
kemikaalivirasto pyrkii edistämään
kemikaalien turvallista käyttöä
toteuttamalla täytäntöön neljä
strategista tavoitettaan.
Muiden toimiensa ohella
kemikaalivirasto aikoo parantaa
työkalujensa käyttäjäystävällisyyttä
ennen vuonna 2018 päättyvää
rekisteröintimääräaikaa sekä
yksinkertaistaa lupamenettelyjä ja
biosideihin liittyviä menettelyjä.

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

Neljä strategista tavoitetta

1

Laadukkaiden tietojen saatavuuden
maksimoiminen kemikaalien turvallisen
valmistuksen ja käytön varmistamiseksi

2

Viranomaisten opastaminen käyttämään tietoja
järkevästi huolta aiheuttavien kemikaalien
määrittämiseksi ja käsittelemiseksi

3

4

Tieteellisiin haasteisiin vastaaminen toimimalla
jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden
toimijoiden tieteellisten ja sääntelyyn liittyvien
valmiuksien kehittämisen keskuksena
Nykyisten ja uusien sääntelytehtävien
toteuttaminen tehokkaasti ja toimivasti esiin
nouseviin resurssirajoitteisiin sopeutuen
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1

Laadukkaiden tietojen saatavuuden
maksimoiminen kemikaalien turvallisen
valmistuksen ja käytön varmistamiseksi

Vuosi 2015 on viimeisen REACH-rekisteröinnin
määräajan valmistelujen kannalta kemikaalivirastolle
ratkaisevan tärkeä. Yritysten, jotka valmistavat
tai tuovat maahan vuodessa vähintään tonnin
kemikaaleja, on rekisteröitävä aineensa vuoteen 2018
mennessä. Rekisteröijien joukossa on paljon pieniä
ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät tunne kunnolla
REACH-asetusta. Kemikaaliviraston tarjoama tuki on
olennainen edellytys sille, että nämä yritykset pystyvät
tarjoamaan rekisteröinnin yhteydessä laadukkaita
tietoja aineistaan. Tukeen kuuluvat entistä paremmat
tietotekniset työkalut aineistojen laatimiseen ja
toimittamiseen sekä ajantasaiset ohjeet ja verkkosivut.
Kemikaalivirasto tekee jäsenvaltioiden,
akkreditoitujen sidosryhmäorganisaatioiden ja muiden
eurooppalaisten verkostojen kanssa yhteistyötä
tavoittaakseen yritykset, jotka eivät vielä tiedä EU:n
kemikaalilainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan.
Yhteistyön pohjalta pyritään kehittämään alakohtaista
tukea.

aiheuttavien aineiden määrän odotetaan kasvavan, ja
tavoitteena onkin, että kaikki tunnetut ja merkittävät
erityistä huolta aiheuttavat aineet olisi sisällytetty
luetteloon vuoteen 2020 mennessä.
Jäsenvaltiot arvioivat aineet, jotka saattavat aiheuttaa
huolta. Nyt kun on kulunut kolme vuotta sitä, kun
kemikaalivirasto aloitti aineiden arvioinnin, on aika
tarkastella prosessia, sen tuloksia ja aineiden arvioinnin
merkitystä riskinhallinnalle ja tietojen laadulle. Yhteinen
seulontamenetelmä auttaa jäsenvaltioita valitsemaan
aineet, joihin on kohdistettava tehokasta riskinhallintaa
EU:n tasolla.
Vuonna 2015 virastoon odotetaan suurta määräa
lupahakemuksia, jotka koskevat jonkin tietyn
vaarallisen aineen käyttöä. Kemikaalivirasto ja sen
tieteelliset komiteat arvioivat nämä hakemukset.

Arviot vuodelle 2015

Kemikaalivirasto arvioi rekisteröintiaineistojen
tietojen laatua tekemällä vaatimustenmukaisuuden
tarkistuksia. Niissä se kiinnittää erityistä huomiota
ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta
merkittävimpiin aineisiin ja ominaisuuksiin.

Laadukkaiden tietojen saatavuuden maksimointi

Helpottaakseen kemikaaleja koskevien tietojen
saantia kemikaalivirasto julkaisee verkkosivustollaan
sellaisia rekiströintiaineistojen tietoja, jotka eivät
ole luottamuksellisia. Vuonna 2015 virasto toteuttaa
laajan hankkeen alustan käyttäjäystävällisyyden
lisäämiseksi ja ryhtyy julkaisemaan aineita koskevia
tietoja aivan uudessa muodossa. Siinä aineiden sisäisiä
ominaisuuksia, vaaroja, käyttötarkoituksia ja sääntelyn
tilaa koskevat tiedot ovat helposti saatavilla.

Vaihtoehtoisia nimiä koskevat pyynnöt

150

PPORD-ilmoitukset
(tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja
kehittäminen)

400

Vaatimustenmukaisuuden tarkastukset

120

Testausehdotuksia koskevat päätökset

180

Aineistojen seurantatarkastukset

400

2

Viranomaisten opastaminen käyttämään
tietoja järkevästi huolta aiheuttavien
kemikaalien määrittämiseksi ja
käsittelemiseksi

Euroopan kemikaalivirasto ja jäsenvaltioiden
viranomaiset seulovat viraston tietokantoja ja
tunnistavat vaarallisia kemikaaleja, joita varten
tarvitaan tiukempaa riskinhallintaa. Vuonna 2015
tämän toiminnan tuloksena toteutetaan entistä
enemmän riskinhallintavaihtoehtojen analyysejä ja
laaditaan niiden pohjalta vaarallisten kemikaalien
rajoituksia, lupia tai yhdenmukaistettuja luokituksia
ja merkintöjä koskevia ehdotuksia. Lupamenettelyn
piiriin mahdollisesti otettavien aineiden
ehdokasluetteloon esitettävien erityistä huolta

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

Toimitetut rekisteröintiaineistot

5 700

Tiedustelut (liittyen rekisteröintiin)

1 400

Viranomaisten opastaminen huolta aiheuttavien
kemikaalien määrittämiseksi ja käsittelemiseksi
Aineet, jotka jäsenvaltioiden on arvioitava

55

Aineiden arviointia koskevat päätökset

40

Rajoitusehdotukset

9

Erityistä huolta aiheuttavat aineet nimeämisehdotukset

50

Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä
koskevat ehdotukset

60

Lupahakemukset

70
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3

Tieteellisiin haasteisiin vastaaminen
toimimalla jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten
ja muiden toimijoiden tieteellisten
ja sääntelyyn liittyvien valmiuksien
kehittämisen keskuksena

Euroopan kemikaalivirasto kehittää tieteellisiä
valmiuksiaan tieteellisen strategiansa mukaisesti
valiten tärkeimmät toiminta-alueet sääntelyyn liittyvän
päätöksenteon näkökulmasta.
Kun Euroopan komissio vuonna 2015 päivittää REACHtietovaatimuksia niin, että niissä otetaan nykyistä
paremmin huomioon nanomateriaaleihin liittyvät
erityiset näkökohdat, kemikaalivirasto päivittää
omat ohjeensa ja tehostaa toimiaan nanomateriaaleja
koskevien rekisteröintitietojen laadun parantamiseksi.
Virasto osallistuu jatkossakin vaarallisten aineiden
testaus- ja arviointimenetelmien kehittämiseen. Tähän
liittyy työ vaihtoehtoisten menetelmien tarjoamiseksi
eläinkokeille.

4

Nykyisten ja uusien sääntelytehtävien
toteuttaminen tehokkaasti ja toimivasti esiin
nouseviin resurssirajoitteisiin sopeutuen

Euroopan kemikaalivirasto tehostaa toimintaansa
voidakseen saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa
entistä pienemmin henkilöresurssein. Vuonna 2015
virasto aikoo myös investoida tietojärjestelmiin,
jotka palvelevat nykyistä paremmin teollisuutta ja
jäsenvaltioita ja parantavat viraston sisäisiä prosesseja.
Biosidiasetuksen osalta viraston tavoitteena vuonna
2015 on valmistella päätöksiä ja tarjota tukea
tehoaineiden tarkastusohjelman toteuttamisessa.
Hakemusten määrään ja niistä saataviin maksutuloihin
liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuutta. Niihin
käytettävät resurssit riippuvat tosiasiallisesta
työmäärästä.

Arviot vuodelle 2015

Biosidit
Arvioitavat tehoaineet

50

Unionin lupamenettelyä koskevat hakemukset

12

Tehoaineiden toimittajia koskevat hakemukset

150

Teknistä vastaavuutta ja kemiallista
samankaltaisuutta koskevat hakemukset

30

PIC
PIC-ilmoitukset

4 000

Muut
Neuvontapalvelu, yleiset ja median tiedustelut
Yrityksen koon tarkastukset
Tehdyt valitukset

annankatu

18 ,

p.o. box

400,
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Kemikaaliviraston esittely
•

Noin 600 työntekijää useimmista EU:n
jäsenvaltioista

•

4 tieteellistä komiteaa, joissa asiantuntijoita 28
jäsenvaltiosta ja 2 ETA-valtiosta

•

Kansallisten täytäntöönpanon valvonnasta
vastaavien viranomaisten foorumi

•

Budjetti 115 miljoonaa euroa vuodelle 2015

echa.europa.eu/publications
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