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Tietoa kemikaaleista 
Mitä tietoa löydät kemikaaliviraston tietokannoista? 
 

 
 

Euroopan kemikaalivirasto on ainutlaatuinen tietolähde kemikaaleista, jotka on 

valmistettu Euroopan unionissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Islannissa tai tuotu 

niihin. 

Tietokannoissa on tietoa kemikaaleista, niiden 
vaarallisista ominaisuuksista ja niiden luokituksesta sekä 
aineiden turvallisesta käytöstä. 
 
Yritykset toimittavat nämä tiedot virastolle REACH-, CLP-
, biosidi- ja PIC-asetuksiin perustuvien velvollisuuksiensa 
mukaisesti. 
 
 

Tässä tietolehtisessä esitetään yleiskatsaus tärkeimpien 
tietokantojen tietoihin: 
 
• REACH: rekisteröityjen aineiden tietokanta 
• CLP: luokitusten ja merkintöjen luettelo 
• Biosidivalmisteasetus (BPR): tehoaineiden ja 

biosidivalmisteiden luettelo 
• Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskeva asetus 

(PIC): PIC-asetuksen alaiset kemikaalit 
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Lyhyesti 



  

KEMIKAALIVIRASTON NELJÄ TIETOKANTAA 

REACH: Rekisteröityjen aineiden tietokanta 

Tässä tietokannassa on tietoa kymmenistä tuhansista 
rekisteröidyistä aineista, mikä tekee siitä yhden 
maailman kattavimmista kemikaalien sääntelyyn 
liittyvien tietojen lähteistä. 
 
Aineiden määrä tietokannassa kasvaa edelleen, kun 
yritykset toimittavat uusia rekisteröintiaineistoja. 
 
Jos haluat tietää, mitkä aineet on jo rekisteröity, tai jos 
haluat lisätietoa EU:ssa/ETA-maissa valmistettujen tai 
niihin tuotujen kemikaalien vaarallisista ominaisuuksista, 
tämä tietokanta on korvaamattoman arvokas tietolähde. 
 

 
 
 
CLP: Luokitusten ja merkintöjen luettelo 

Tässä luettelossa on tietoja ilmoitettujen ja 
rekisteröityjen aineiden luokituksesta ja merkinnöistä. 
Se sisältää yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon 
sekä tietoa vaarallisten aineiden kategorioista Seveso III 
-direktiivin mukaisesti. 
 
Täältä saat lisää perustietoa aineiden luokituksesta ja 
merkinnöistä. 
 

 
 

 

Biosidiasetus Tehoaineiden ja biosidivalmisteiden 
luettelo 

Tässä tietokannassa on tietoa tehoaineiden ja 
valmistetyyppien yhdistelmistä, joista on toimitettu 
hyväksymistä koskeva hakemus 
biosidivalmisteasetuksen mukaisesti. Siinä on myös linkki 
valmisteiden lupiin. 
 
Jos haluat lisätietoja biosidiaineista ja -valmisteista, käy 
katsomassa tätä luetteloa. 
 

 
 
PIC: PIC-asetuksen alaiset kemikaalit 

Tämä tietokanta kattaa kaikki vaaralliset kemikaalit, 
jotka on lueteltu PIC-asetuksen asianomaisissa liitteissä, 
ja se sisältää tietoa niiden viennistä ja tuonnista. 
 
Vienti- ja tuonti-ilmoituksia voi hakea käyttämällä 
sellaisia kriteerejä kuin vuosi, vievä EU:n jäsenvaltio, 
tuontimaa, kemikaalin ja/tai seoksen nimi sekä 
kemikaalin tyyppi. 
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LISÄTIETOJA 
 

Tietoa kemikaaleista: 

» https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals 
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