
Euroopan 
kemikaalivirasto
Kemikaalien turvallisen käytön 
puolesta

Kemikaalivirasto 
numeroina
•	 Yli	500	työntekijää	27:stä	Euroopan	maasta
•	 4	tieteellistä	komiteaa,	joissa	asiantuntijoita	
kaikista	jäsenvaltioista	

•	 1	kansallisten	valvontaviranomaisten	foorumi
•	 3	asiantuntijaverkostoa
•	 Yli	6	000	rekisteröityä	ainetta
•	 Yli	5	miljoonaa	luokitus-	ja	merkintäilmoitusta	
yli	100	000	aineesta

Euroopan kemikaalivirastosta on tulossa 
kemikaaliturvallisuusalan johtava 
sääntelyviranomainen maailmassa. 
Se varmistaa, että tieto kemikaalien 
vaaroista ja turvallisesta käytöstä on 
kaikkien saatavilla. Tämä suojaa sinua ja 
ympäristöäsi.
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REACH
REACH-asetuksen mukaan yritysten on annettava 
tietoa valmistamiensa tai maahantuomiensa 
kemiallisten aineiden vaaroista, riskeistä ja 
turvallisesta käytöstä.

Yritykset rekisteröivät nämä tiedot 
kemikaalivirastoon, joka julkistaa ne maksutta 
verkkosivuillaan.
Tähän mennessä on rekisteröity tuhansia kaikkein 
vaarallisimpia ja yleisimmin käytettyjä aineita.

Eurooppalaiset kuluttajat voivat nyt kysyä 
jälleenmyyjiltä, sisältävätkö heidän ostamansa 
kulutustavarat vaarallisia aineita. 

REACH kannustaa kehittämään turvallisempia 
kemikaaleja ja rajoittaa vaarallisempien kemikaalien 
käyttöä.

CLP
Asetuksella luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta (CLP-asetus) otetaan EU:ssa käyttöön 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien 
luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että samaa järjestelmää käytetään nyt kaikkialla 
maailmassa.

Näin merkinnät tulevat tutummiksi työntekijöille ja 
kuluttajille, ja he saavat paremmin tietoa kemikaalien 
vaikutuksista ja tuotteiden turvallisesta käytöstä. 
Myös kansainvälinen kemikaalikauppa helpottuu, kun 
kuljetus- ja toimitusvaatimukset ovat samat kaikkialla 
maailmassa.

Yritysten on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
omien kemikaaliensa luokituksista ja merkinnöistä. 
Kemikaalivirasto on saanut tähän mennessä miljoonia 
tällaisia ilmoituksia. Tiedot ovat saatavissa maksutta 
verkkosivuillamme.

Keitä olemme?
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on 
EU:n uraauurtavan, ihmisten terveyttä ja 
ympäristöä suojelevan kemikaalilainsäädännön 
täytäntöönpanon liikkeellepaneva voima. 
ECHA perustettiin vuonna 2007, ja se sijaitsee 
Helsingissä. 

Mitä me teemme?
Suojelemme ihmisten terveyttä ja ympäristöä. 
Työmme auttaa varmistamaan, että kemikaaleja 
käytetään turvallisesti ja että vaarallisimmat 
kemikaalit korvataan turvallisemmilla 
vaihtoehdoilla. 

Me
•	 autamme yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä
•	 edistämme kemikaalien turvallista käyttöä
•	 puutumme huolta aiheuttaviin kemikaaleihin
•	 tarjoamme tietoa kemikaaleista.

Biosidit
Biosidivalmisteet suojaavat tuholaisilta ja muilta 
haitallisilta mikro-organismeilta. Niihin kuuluu 
muun muassa hyönteiskarkotteita ja sairaaloissa 
käytettäviä desinfiointiaineita. 

Biosidivalmisteista annetun asetuksen 
(biosidiasetus, BPR) tarkoituksena on varmistaa, 
että meillä on riittävästi tietoa näistä tuotteista 
niin, että kuluttajat voivat käyttää niitä 
turvallisesti. 

Ennakkosuostumus 
(PIC)
Ilmoitettua ennakkosuostumusta  (PIC) koskeva 
laki antaa ohjeita vaarallisten kemikaalien viennistä 
ja tuonnista. Ennakkosuostumusmenettelyn 
ansiosta vastaanottavat maat saavat tiedon 
niihin tuotavista vaarallisista kemikaaleista, joten 
niillä on mahdollisuus valvoa tuontia ja tietyissä 
tapauksissa kieltää tuonti. 
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