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Kemikaalien turvallisen käytön parantaminen

ECHA-15-FS-02-FI

EU:ssa on maailman vaativin 
kemikaalilainsäädäntö, jonka avulla 
varmistetaan kemikaalien turvallinen käyttö.

REACH- ja CLP-asetusten ansiosta 
kemikaaliteollisuus on toimittanut saataville 
ennen näkemättömän määrän tietoa 
Euroopassa käytettävistä kemikaaleista. 

Biosidivalmisteasetus parantaa EU:n 
biosidivalmistemarkkinoiden toimintaa. 
Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskeva 
asetus (PIC) säätelee tiettyjen vaarallisten 
kemikaalien vientiä ja tuontia. 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) suojelee 
ihmisten terveyttä ja ympäristöä näiden 
neljän asetuksen avulla.   
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REACH

Lyhenne REACH on muodostettu englanninkielisistä 
sanoista Registration, Evaluation, Authorisation 
ja Restriction (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, 
lupamenettelyt ja rajoitukset).

Kemikaaleja ei voi käyttää Euroopassa, jollei niitä ole 
rekisteröity. Tähän mennessä Euroopan valmistajat 
ja maahantuojat ovat rekisteröineet vaarallisimmat 
kemikaalit ja kemikaalit, joita valmistetaan suuria 
tai melko suuria määriä. Tätä pienemmät määrät on 
rekisteröitävä vuoteen 2018 mennessä. Kaikki uudet 
kemikaalit on rekisteröitävä, ennen kuin niitä aletaan 
valmistaa tai saattaa markkinoille.

Kemikaalivirasto vastaanottaa yksittäiset 
rekisteröinnit ja arvioi, täyttävätkö ne lainsäädännön 
vaatimukset, ja EU:n jäsenvaltiot arvioivat valitut 
aineet ja selvittävät, liittyykö aineisiin ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia alustavia 
huolenaiheita.

REACH-asetus asettaa teollisuuden vastuuseen 
kemikaalien turvallisuudesta, mutta mahdollistaa myös 
innovoinnin.

Kemikaaleja koskevat tiedot kaikkien ulottuville

Kemikaalivirasto julkaisee rekisteröintiaineistojen 
tiedot verkkosivustollaan, liiketaloudellisesti 
luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta. 
Verkkosivustolla on tietoa itse aineista ja niiden 
vaaroista sekä ohjeita aineiden turvallisesta käytöstä. 
Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, ja verkkosivusto 
onkin ainutlaatuinen kemikaaleja koskeva tietolähde 
maailmassa. 

Valmistajat ja maahantuojat varmistavat näiden 
tietojen avulla, että kemikaaleja käytetään turvallisesti. 
Ne välittävät käyttäjille turvallisuustietoa, jonka 
avulla voidaan tunnistaa työpaikan riskit ja soveltaa 
tehokkaimpia riskinhallintatoimia. Kuluttajat saavat 
puolestaan lisätietoa kemikaaleista, joita heidän 
ostamansa tuotteet sisältävät. 

Viranomaiset tunnistavat tietojen avulla kemikaaleja, 
joiden aiheuttamat vaarat edellyttävät lisävalvontaa 
tai -rajoituksia. Yritysten rekisteröinneissä 
antamia tietoja käyttävät myös kansalliset 
täytäntöönpanoviranomaiset, kun ne tekevät 
tarkastuksia paikan päällä tai tarkistavat, että 
asianmukaiset riskinhallintatoimet ovat käytössä.

Tietojenvaihto auttaa välttämään tarpeetonta 
testausta

Samaa kemikaalia valmistavien yritysten on tehtävä 
yhteistyötä ja vaihdettava kemikaalia koskevia 
tietoja. Tietojenvaihto on lakisääteistä, ja sillä 
pyritään välttämään tarpeettomia eläinkokeita ja 
karsimaan yritysten kuluja. Jos tietoja ei ole saatavissa, 
vaarallisten kemikaalien arvioinnissa kannustetaan 
käyttämään vaihtoehtoisia menetelmiä, sillä 
eläinkokeet ovat vasta viimeinen vaihtoehto.

Jos yritykset ehdottavat aineen testausta 
selkärankaisilla, kemikaalivirasto julkaisee tämän 
ehdotuksen verkkosivustollaan. Kaikki, joilla on 
merkittäviä tietoja aineesta, voivat toimittaa ne 
kemikaalivirastoon. Jos näin saadaan hyödyllistä tietoa, 
uusilta eläinkokeilta voidaan välttyä.

Huolta aiheuttavien aineiden hallinta

REACH asettaa todistustaakan yrityksille. Asetuksessa 
vaaditaan, että yritysten on tunnistettava ja hallittava 
riskejä, jotka liittyvät niiden Euroopan unionissa 
valmistamiin ja markkinoimiin aineisiin. 
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Niiden on osoitettava kemikaalivirastolle, miten ainetta 
voidaan käyttää turvallisesti, ja niiden on tiedotettava 
riskinhallintatoimista käyttäjille.

Jos teollisuuden rekisteröintiaineistossa suosittelemia 
riskinhallintatoimia ei pidetä riittävinä, EU voi 
rajoittaa aineen käyttöä esimerkiksi rajoittamalla sen 
käyttötarkoituksia tai vaatimalla, että yritysten on 
haettava etukäteen lupa aineen käyttöön.

Aineet, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, voidaan luokitella erityistä 
huolta aiheuttaviksi aineiksi ja lisätä kandidaattilistaan. 
Seuraava vaihe voi olla näiden aineiden siirtäminen 
luvanvaraisten aineiden luetteloon. Tämä tarkoittaa, 
että määräajan jälkeen yritykset eivät saa ilman lupaa 
saattaa vaarallista ainetta markkinoille tai käyttää sitä. 
Luvanvaraisuuden yksi päätarkoitus on, että erityistä 
huolta aiheuttavat aineet korvataan aina, kun se on 
mahdollista.

LUOKITUS JA MERKINNÄT

Myös aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä 
ja pakkaamisesta annetun EU-asetuksen (CLP) 
tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelu sekä aineiden vapaa liikkuvuus. Se 
yhdistää YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun 
kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS-
järjestelmän) EU:n lainsäädäntöön.

Yritysten on tehtävä kemikaalivirastolle ilmoitus 
käyttämiensä aineiden luokituksesta ja merkinnöistä. 
Kemikaalivirasto on saanut yrityksiltä miljoonia 
ilmoituksia yli 100 000 aineesta. Ilmoitus tehdään 
kaikista aineista, jotka on rekisteröitävä REACH-
asetuksen nojalla, sekä kaikista vaarallisista aineista. 

Jäsenvaltiot ja alan teollisuus voivat ehdottaa 
vaarallisen aineen luokituksen ja merkintöjen 
yhdenmukaistamista koko EU:ssa. Yhdenmukaistetulla 
luokituksella varmistetaan, että kaikki yritykset 
antavat asiakkailleen samat tiedot. Euroopan komissio 
päättää yhdenmukaistamisesta julkisen kuulemisen ja 
ECHAn riskinarviointikomitean lausunnon perusteella. 

 

Luokitus-, merkintä- ja pakkausasetuksessa otetaan 
käyttöön uusia varoitusmerkkejä.

BIOSIDIVALMISTEET

Biosidivalmisteilla torjutaan tuholaisia ja haitallisia 
mikro-organismeja. Biosidivalmisteita ovat esimerkiksi 
karkotteet, puunsuoja-aineet ja desinfiointiaineet. 

Biosidivalmisteasetuksen tavoitteena on parantaa EU:n 
biosidivalmistemarkkinoiden toimintaa sekä suojella 
ihmisiä ja ympäristöä tehokkaasti. Vaarallisimmat 
tehoaineet sekä niitä sisältävät biosidivalmisteet 
arvioidaan ennen niiden hyväksymistä. Näin voidaan 
vähentää markkinoilla olevien syöpää aiheuttavien, 
perimää vaurioittavien ja myrkyllisten aineiden 
määrää. Jos tehoaine määritetään aineeksi, joka 
on korvattava vähemmän vaarallisella aineella, sen 
käyttö biosidivalmisteessa voidaan hyväksyä vain, jos 
parempia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Kaikki biosidivalmisteet on hyväksyttävä, ennen kuin 
ne voidaan saattaa markkinoille. Biosidivalmisteiden 
valmistajat voivat hakea yhtä maata koskevaa lupaa tai 
lupaa, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot.  
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ILMOITETTU ENNAKKOSUOSTUMUS

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevassa 
asetuksessa (PIC) annetaan ohjeita tiettyjen 
vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista. 
Sillä pannaan Euroopan unionissa täytäntöön 
kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä 
vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan 
ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty 
Rotterdamin yleissopimus. PIC-asetuksella asetetaan 
velvoitteita yrityksille, jotka haluavat viedä tiettyjä 
kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin. Vastaanottaviin 
maihin ilmoitetaan etukäteen maahantuotavista 
vaarallisista kemikaaleista. Tällöin mailla on 
mahdollisuus kieltää maahantuonti.

TIETEELLISTÄ ASIANTUNTEMUSTA JA 
TEHOKASTA SÄÄNTELYÄ

ECHAn tieteellisissä komiteoissa työskentelee 
asiantuntijoita kaikista jäsenvaltioista. 
Riskinarviointikomitea (RAC) ja sosioekonomisesta 
analyysista vastaava komitea (SEAC) laativat 
lausuntoja aineiden aiheuttamista vaaroista ja 
vaarallisia kemikaaleja koskevien lainsäädäntötoimien 
sosioekonomisista vaikutuksista. 

Jäsenvaltioiden komitea antaa lausuntoja ja 
ratkoo jäsenvaltioiden välisiä erimielisyyksiä. 
Biosidivalmistekomitea laatii lausuntoja useista 
biosidivalmisteasetukseen liittyvistä menettelyistä.

Foorumi täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen 
vaihtamiseksi koordinoi täytäntöönpanoa Euroopassa 
yhteishankkeiden avulla.

TEOLLISUUDEN TUKEMINEN

Kemikaalivirasto tukee teollisuutta julkaisemalla 
tietoa ja ohjeita EU:n 23 kielellä. Virasto antaa 
neuvontapalvelua yhdessä EU:n/ETAn jäsenvaltioiden 
kanssa ja järjestää tapahtumia, työpajoja ja 
verkkoseminaareja.
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