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Johdanto 

Asiakirja-aineiston arvioinnissa ECHA tarkistaa, ovatko tiedot, jotka rekisteröijät esittävät 

rekisteröintiaineistossaan, REACH-asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisia. Jos tiedot 

eivät ole vaatimusten mukaisia, ECHA lähettää asiakirja-aineiston arviointia koskevan päätöksen 

kaikille tietojen yhteistoimituksen rekisteröijille ja pyytää niitä toimittamaan lisätietoja 

annettuun määräaikaan mennessä. 

 

Asiakirja-aineiston arvioinnin seuranta alkaa, kun asiakirja-aineiston arviointia koskevissa 

päätöksissä ilmoitettu määräaika on umpeutunut. 

Miten asiakirja-aineiston arvioinnin seuranta toimii? 

Jos rekisteröijä saa ECHAlta asiakirja-aineiston arviointia koskevan päätöksen, jonka mukaan 

rekisteröinnissä esitetyt tiedot eivät täytä vaatimuksia, rekisteröijän on toimittava päätöksessä 

määritettyjen menettelytapojen ja ehtojen mukaan, jotta aineisto täyttäisi tietovaatimukset. 

Sitä varten rekisteröinti on päivitettävä annettuun määräaikaan mennessä. 

 

Kun tämä määräaika on umpeutunut, ECHA tarkistaa, että päivitetyt tiedot (ja mahdollisesti 

toimitetut mukautukset) ovat päätöksessä mainittujen tietovaatimusten mukaisia. Tämän 

seurannan aikana ECHA myös tarkistaa mahdollisesti toimitetut uudet tiedot niihin liittyvien 

mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi. 

 

Jos rekisteröijä toimittaa esimerkiksi jonkin tutkimuksen, ECHA tarkistaa, että se on tehty 

kyseessä olevasta aineesta, että siinä on käytetty määritettyä testimenetelmää ja että myös 

asianmukainen (yksityiskohtainen) tutkimustiivistelmä on toimitettu. Lisäksi virasto varmistaa 

tarvittaessa, että tutkimuksen johtopäätökset ovat järkeviä ja että ne perustuvat uusiin 

tietoihin ja että rekisteröijä on (itse) luokitellut aineen oikein. 

Mahdolliset tulokset 

ECHAn tutkittua uudet tiedot, tuloksena on jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

a) Vaaditut tiedot on toimitettu 

 

Jos päivitys sisältää vaaditut tiedot, ECHA ilmoittaa1 jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan komissiolle, että asiakirja-aineiston arviointimenettely on saatu päätökseen. 

Jäljennös tästä ilmoituksesta lähetetään myös kaikille asianosaisille rekisteröijille. ECHA voi 

silti aloittaa uuden vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen tarvittaessa myöhemmin. 

 

 

 

 
1 ECHA lähettää REACH-asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. 

Jos asiakirja-aineiston arviointipäätös sisältää useita tietopyyntöjä, 

arviointimenettely päättyy vasta, kun kaikkiin pyyntöihin on vastattu. 
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b) Asianmukaiset mukautukset 

Jos rekisteröijä on käyttänyt vaihtoehtoisia menetelmiä (esimerkiksi interpolointia) tai tehnyt 

muita mukautuksia, jotta tietovaatimukset täyttyisivät, ECHA ilmoittaa jäsenvaltion 

toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle, että arviointimenettely on saatu päätökseen. 

Jäljennös tästä ilmoituksesta lähetetään myös kaikille asianosaisille rekisteröijille. Tarvittaessa 

ECHA voi silti aloittaa uuden vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen myöhemmin. 

c) Tietopyyntöön ei ole vastattu 

Jos rekisteröijä ei toimita päivitystä ollenkaan tai jos mukautukset, joita se tekee päätöksessä 

esitettyjen pyyntöjen vuoksi, eivät ilmiselvästi täytä vaatimuksia, ECHA lähettää ilmoituksen 

puutteellisesta vastauksesta (Failure to respond, FTR)2 rekisteröijän sijaintimaan kansalliselle 

täytäntöönpanoviranomaiselle. Jäljennös lähetetään myös kaikille asianosaisille rekisteröijille. 

 

FTR-ilmoituksissa määritetään ne pyynnöt, joita koskevia tietoja ei ole toimitettu. Tarvittaessa 

niissä voidaan myös maininta, että rekisteröijä on ilmoittanut tutkimuksen viivästyvän. 

 

Esimerkiksi alustavien tulosten, väliaikaisten tutkimusraporttien tai niiden 

luonnosten taikka annoksenmääritystutkimusten kaltaisien tietojen toimittamista ei 

voida pitää asianmukaisena vastauksena päätöksessä esitettyyn tietopyyntöön. 

Tällaisia tietoja toimittamalla ei siis voida lykätä kansallisille 

täytäntöönpanoviranomaisille ilmoittamista. Kansallisten 

täytäntöönpanoviranomaisten tehtävä on arvioida viivästyksen syy ja 

harkita täytäntöönpanotoimia tarvittaessa. 

 

d) Toimitetut tiedot eivät vastaa tietopyyntöä 

Jos toimitetut tiedot eivät vastaa tietopyyntöä, ECHA antaa seurantaa koskevan 

päätösluonnoksen3, jossa esitetään vaatimustenvastaisuuden syyt, ja lähettää sen 

rekisteröijälle. 

 

Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun tutkimus ei täytä vaatimuksia tai kun mukautus ei 

ole asianmukainen. 

Jos toimitettu mukautus on ”ei selvästi täytä vaatimuksia”, ECHA ilmoittaa siitä suoraan 

kansalliselle täytäntöönpanoviranomaiselle, kuten c-kohdassa Tietopyyntöön vastaamatta 

jättäminen kuvataan. 

Hyväksytty seurantapäätös sisältää ECHAn lopullisen kannan siitä, täyttyvätkö kyseistä 

tietopyyntöä koskevat vaatimukset. Siitä voi valittaa valituslautakunnalle kolmen kuukauden 

kuluessa hyväksyntäpäivästä. 

 

 

 
2 FTR-ilmoitukset sisältävät ECHAn alkuperäisen asiakirja-aineiston arviointia koskevan päätöksen ja kaiken 
asiaa koskevan viestinnän, jota virasto on käynyt rekisteröijien kanssa sen jälkeen, kun päätös on annettu 
niille tiedoksi. 
3 Tämä päätösluonnos annetaan tiedoksi REACH-asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Päätösluonnoksessa viitataan alkuperäiseen (hyväksyttyyn) asiakirja-aineiston arviointipäätökseen, 
käsitellään tietoja, jotka rekisteröijät ovat toimittaneet jälkeenpäin, ja selitetään, miksi tietovaatimus ei 
edelleenkään täyty. Seurantapäätöksen hyväksynnässä noudatetaan 50 ja 51 artiklassa kuvattua menettelyä, 
kuten muissakin arviointipäätöksissä. 
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Hyväksytyssä seurantapäätöksessä ei anneta uutta määräaikaa4, koska se, mitä 

tietoja on pyydetty, ei ole muuttunut. Rekisteröijän on siis edelleen täytettävä 

alkuperäisessä päätöksessä määritetyt tietovaatimukset. 

Esimerkki: Rekisteröijät toimittavat asianmukaisen tutkimuksen sikiöaikaisesta 

kehitysmyrkyllisyydestä, mutta testissä käytetyt annokset ovat liian pienet eivätkä 

ne täytä OECD:n testiohjeissa määritettyjä vaatimuksia. 

 

Kun kolmen kuukauden pituinen muutoksenhakuaika on päättynyt, ECHA ilmoittaa asiasta sen 

maan kansalliselle täytäntöönpanoviranomaiselle, jossa rekisteröijä sijaitsee. Viranomaisella on 

velvollisuus varmistaa, että päätös pannaan täytäntöön ja että sitä noudatetaan. Lisäksi 

viranomaisen on tehtävä tarkastuksia ja määrättävä tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia 

seuraamuksia5. 

e) Toimitetuista tiedoista seuraa uusi tietopyyntö 

Jos päivitys täyttää alkuperäisessä päätöksessä mainitut tietovaatimukset mutta päivitetty 

aineisto käynnistää uuden tietopyynnön, ECHA voi tehdä päätöksen uuden asiakirja-aineiston 

arvioinnista. 

Tämä uusi päätös sisältää uuden määräajan. Vaikka päivitys täyttää 

alkuperäisessä päätöksessä mainitut tietovaatimukset, toimitettujen tietojen vuoksi 

tarvitaan uusia tietoja aineesta. 

Esimerkki: Alkuperäisessä päätöksessä edellytettiin, että on toimitettava 

sikiöaikaista kehitysmyrkyllisyyttä koskeva tutkimus yhdestä lajista. Rekisteröijät 

toimittavat vaaditun tutkimuksen, ja tuloksissa todetaan, että tarvitaan 

sikiöaikaista kehitysmyrkyllisyyttä koskeva tutkimus toisesta lajista6. 

Yhteydenotto kansallisiin viranomaisiin 

Rekisteröijä voi ottaa yhteyttä ECHAn neuvontapalveluun, jos sillä on konkreettisia kysymyksiä 

velvollisuuksistaan, jotka liittyvät asiakirja-aineiston arviointia koskevaan päätökseen. 

Neuvontapalvelu voi selventää velvollisuuksia, mutta se ei voi antaa neuvoja siitä, miten 

tietovaatimukset täytetään, tai keskustella vaihtoehtoisista strategioista. 

 

ECHA ei voi muuttaa päätöksen sisältöä tai siinä mainittua määräaikaa, koska niistä on sovittu 

yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Virasto ei voi antaa myöskään alustavia tietoja tapauksista 

ennen kuin päätöksessä mainittu määräaika on umpeutunut. 

 

Jäsenvaltiot ovat yksinään vastuussa täytäntöönpanosta. Kun tapaus on siirretty kansallisille 

viranomaisille, kaiken viestinnän on tapahduttava asianomaisen kansallisen viranomaisen 

 

 

 
4 Tämän seikan ECHAn valituslautakunta vahvisti hiljattain asiaa A-001-2019 koskevassa päätöksessään. 
5 Ks. tuomioistuimen tuomio asiassa C-471/18 P, Saksa v. Esso Raffinage, 143 kohta. 
6 Jos rekisteröijä toimittaa testausehdotuksen toisesta lajista tehtävään tutkimukseen, joka koskee sikiöaikaista 
kehitysmyrkyllisyyttä, ECHA arvioi sen 40 artiklan nojalla eikä 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa uudessa 
päätöksessä. 
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kanssa. Rekisteröijät voivat haluta keskustella kansallisen viranomaisen kanssa siitä, 

hyväksytäänkö tapa, jolla ne haluavat täyttää tietovaatimukset, esimerkiksi käyttämällä yleisiä 

tai erityisiä mukautuksia. 

Valmistuksen lopettaminen 

Jos rekisteröijä lopettaa rekisteröidyn aineensa valmistuksen tai maahantuonnin sen 

jälkeen, kun arviointipäätös on hyväksytty, sen on silti toimitettava pyydetyt tiedot 

määräaikaan mennessä. Koska päätös on hyväksytty silloin, kun rekisteröijä vielä valmisti 

ainetta tai toi sitä maahan, on yhä tarpeen saada tietoa, jonka avulla voidaan selventää aineen 

käytöstä aiheutuvia mahdollisia vaaroja ja riskejä. 

 

ECHA lähettää Failure to respond -ilmoituksen asianmukaisille kansallisille viranomaisille, jos 

rekisteröijä ei ole toimittanut alkuperäisessä päätöksessä toimitettuja tietoja sen vuoksi, että se 

on lopettanut valmistuksen. 

 

Jos rekisteröijä lopettaa valmistuksen ja ilmoittaa siitä ECHAlle saatuaan 42 artiklan 1 kohdan 

nojalla annetun päätösluonnoksen, jossa vahvistetaan, etteivät aiemmassa 

arviointipäätöksessä (ts. d-kohdassa kuvattu uusi päätös, joka ei sisällä määräaikaa) esitetyt 

vaatimukset täyty, kyseinen päätös sitoo rekisteröijää edelleen. 

 

REACH-asetuksen 50 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta seurantaa koskevaan 

päätösluonnokseen, koska uudessa päätöksessä ei pyydetä lisätietoja. Siinä todetaan vain, 

että ECHA on tutkinut alkuperäisen päätöksen johdosta toimitetut tiedot, että rekisteröinti ei 

edelleenkään täytä tietovaatimuksia ja että päätöksestä ilmoitetaan 

täytäntöönpanoviranomaisille. Alkuperäisen päätöksen vaatimukset ovat siis edelleen voimassa. 

Tonnimäärän pienentäminen 

Kun arviointipäätös on annettu, rekisteröijän on toimitettava päätöksessä pyydetyt tiedot 

riippumatta siitä, pienentääkö se tonnimääräänsä lopullisen päätöksen saatuaan.7 Jos 

pyydettyjä tietoja ei toimiteta sillä perusteella, että tonnimäärää pienennetään, myös siitä 

tehdään Failure to respond -ilmoitus. 

 

Aineen rekisteröinti tiettyyn tonnimääräluokkaan antaa rekisteröijälle oikeuden markkinoida 

ainetta kyseisinä määrinä. Rekisteröijän on puolestaan toimitettava ECHAlle asianmukaiset 

vakiotiedot aineesta, joka on rekisteröity kyseiseen tonnimääräluokkaan. Rekisteröijä ei voi 

pienentää tonnimäärää, jotta se välttyisi toimittamasta alkuperäisessä arviointipäätöksessä 

pyydettyjä tietoja. 

 

Koska rekisteröijä valmisti ainetta tai toi sitä maahan tietyn tonnimäärän silloin, kun 

arviointipäätös annettiin, sen on voitava selvittää, mitä mahdollisia vaaroja ja riskejä 

 

 

 
7 On huomattava, että jos rekisteröijä – sen jälkeen, kun tonnimäärää on pienennetty teknisesti – saa ECHAlta 
hyväksyntäkirjeen, se ei tarkoita, että rekisteröijän ei tarvitsisi vastata hyväksytyssä arviointipäätöksessä 
mainittuihin pyyntöihin. 
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kyseisestä käytöstä aiheutuu. 

Päärekisteröijän tehtävän siirtäminen 

Päärekisteröijän tehtävän voi siirtää uudelle päärekisteröijälle sen jälkeen, kun arviointipäätös 

on hyväksytty. Tällöin uusi päärekisteröijä voi toimittaa asiakirja-aineiston päivityksen sekä 

päätöksessä pyydetyt tiedot. Lakisääteinen vastuu päätöksen noudattamisesta on kuitenkin 

edelleen päätöksen alkuperäisillä vastaanottajilla. 

Yleisiä ohjeita rekisteröijille 

Asiakirja-aineisto on päivitettävä alkuperäisessä päätöksessä mainittuun määräaikaan 

mennessä. 

 

Jos rekisteröijää pyydetään hankkimaan uutta vaaroja koskevaa tietoa, tiedon on vastattava 

REACH-asetuksen 10 artiklaa (yksityiskohtaisten) tutkimustiivistelmien toimittamisen osalta8. 

 

Päivityksen tulee sisältää myös kaikki rekisteröintiaineistoon tehdyt muutokset vaadittujen 

uusien tietojen osalta – mitä tulee esimerkiksi luokituksen ja merkintöjen, 

kemikaaliturvallisuusraportin tai testausehdotusten toimittamiseen. 

 

Mahdollisista mukautuksista on toimitettava tieteellisesti pätevät perustelut, kattava 

dokumentaatio ja tieteellinen näyttö. Jos ehdot eivät täyty, ECHA ei hyväksy mukautusta. 

 

Jos rekisteröijällä on vaikeuksia toimittaa pyydetyt tiedot ajoissa, asiakirja-aineisto 

on päivitettävä määräaikaan mennessä joka tapauksessa ja lisättävä aineistoon 

mahdolliset asiaankuuluvat selitykset ja todisteet viivästyksen syistä. 

 

ECHA ei ole toimivaltainen tekemään päätelmiä näistä tiedoista, eikä se voi lykätä 

asianmukaiselle kansalliselle täytäntöönpanoviranomaiselle ilmoittamista, jos 

rekisteröijä ei toimita pyydettyjä tietoja ajoissa. Kansallinen 

täytäntöönpanoviranomainen voi kuitenkin käyttää rekisteröijän toimittamia tietoja 

täytäntöönpanotoimia harkitessaan.  

 

Linkkejä 

Arviointi ja arviointimenettely 

https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Kysymyksiä ja vastauksia 

https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

 

 
8 Ks. tarkemmat tiedot käytännön oppaasta ”Miten laadin yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät”. Näin 
varmistetaan, että ECHA voi tehdä riippumattoman arvioinnin ja viedä seurantamenettelyn päätökseen ilman, 
että on tarpeen pyytää lisätietoja uudessa asiakirja-aineiston päivityksessä. 

https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/fi/practical-guides
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Kansalliset neuvontapalvelut 

https://echa.europa.eu/fi/support/helpdesks 

 

Kemikaaliviraston yhteystiedot 

https://echa.europa.eu/contact 

https://echa.europa.eu/fi/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/contact
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