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Kemikaalivirasto julkaisee aineiden
arviointia koskevan suunnitelmaluonnoksen
vuosiksi 2013–2015
Kemikaalivirasto on laatinut ehdotuksen yhteisön toimintasuunnitelman
(CoRAP) päivittämiseksi vuosien 2013–15 osalta. Luonnossuunnitelma
sisältää 116 ainetta, jotka jäsenvaltiot ehdotuksen mukaan arvioivat REACHasetuksen mukaisen aineiden arviointimenettelyn perusteella.
Helsinki, 23. lokakuuta 2012 - Päivitysluettelon luonnoksessa on 63 uutta ainetta sekä
53 ainetta ensimmäisestä, 29. helmikuuta 2012 julkaistusta suunnitelmasta. Nämä aineet on
määrä arvioida vuosina 2013, 2014 ja 2015. Virasto julkaisee nyt luonnossuunnitelmasta
julkisen version, joka sisältää muut kuin salassa pidettävät aineiden nimet, CAS- ja EY-numerot,
aiotun arviointivuoden sekä ehdotuksen mukaisen arvioivan jäsenvaltion yhteystiedot.
Tämä menettely ei sisällä julkista kuulemista. Kemikaalivirasto tiedottaa kuitenkin sidosryhmille
asian edistymisestä julkaisemalla tämän aineiden luetteloluonnoksen. Se kannustaa aineiden
rekisteröijiä aloittamaan toimintansa koordinoinnin ja olemaan hyvissä ajoin yhteydessä
arvioiviin jäsenvaltioihin.
REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti kemikaaliviraston on toimitettava
jäsenvaltioille säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman päivitysluonnos
vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä. Suunnitelma koskee aineita, joiden epäillään
uhkaavan ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Aineiden arviointi on REACH-asetuksen mukainen
menettely, jonka avulla voidaan selvittää riskejä. Arvioinnin aikana aineiden rekisteröijiltä
saatetaan pyytää lisätietoja, jos niitä pidetään tarpeellisina epäillyn riskin selvittämiseksi.
Arviointi saattaa johtaa epäillyn riskin vahvistamiseen tai sen perusteella voidaan todeta, ettei
aine aiheuta riskiä ja ettei lisätietoja tarvita.
Suunnitelmaluonnos on laadittu tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Aineiden
valinnassa on otettu huomioon hyväksytyt riskeihin perustuvat kriteerit. Jäsenvaltiot ovat
myös ehdottaneet aineita kansallisten painopisteidensä mukaisesti.
Monissa tapauksissa huolenaiheet liittyvät alun perin seuraaviin seikkoihin: mahdollinen hidas
hajoavuus, biokertyvyys ja myrkyllisyys, epäillyt hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet tai
karsinogeenisuus, mutageenisuus ja lisääntymismyrkyllisyys sekä aineiden laaja käyttö eri
tarkoituksiin tai kulutuskäyttö. Yleensä ottaen näitä aineita käytetään lukuisilla eri aloilla ja
niiden käyttö ei siis keskity mihinkään tiettyyn teolliseen tai ammatilliseen käyttöön tai
kuluttajakäyttöön.

Kemikaalivirasto on toimittanut säännöllisesti päivitettävää yhteisön toimintasuunnitelmaa
koskevan päivitysluonnoksen vuosiksi 2013–2015 jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille
ja kemikaaliviraston jäsenvaltioiden komitealle. Komitea alkaa käsitellä sitä tällä viikolla, ja sen
tarkoituksena on antaa lausuntonsa suunnitelmaluonnoksesta helmikuussa 2013. Sen jälkeen
kemikaalivirasto hyväksyy lopullisen säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman
päivityksen vuosiksi 2013–2015 komitean lausunnon perusteella.
Kemikaaliviraston tavoitteena on hyväksyä ja julkaista maaliskuussa 2013 lopullinen
säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman päivitys vuosiksi 2013–2015.
Lopullisessa päivityksessä vuosiksi 2013–2015 ilmoitetaan kunkin aineen arvioinnista vastaava
jäsenvaltio ja syyt, joiden vuoksi sen on alun perin katsottu antavan aihetta huoleen. Kun
päivitys vuosiksi 2013–2015 on julkaistu, jäsenvaltioilla on vuosi aikaa arvioida vuodelle 2013
määriteltyjä aineita sekä tehdä päätösluonnos, jossa pyydetään lisätietoja epäiltyjen riskien
selventämiseksi. Muut jäsenvaltiot arvioivat tällaiset päätösluonnokset, ja tarvittaessa
jäsenvaltioiden komitea sopii niistä, ennen kuin kemikaalivirasto tekee lopullisen päätöksensä.
Lopullisessa säännöllisesti päivitettävässä toimintasuunnitelmassa lueteltujen aineiden
rekisteröijille tarjotaan mahdollisuus esittää huomautuksia, ennen kuin lopullisia päätöksiä
lisätietojen pyytämisestä tehdään.

Lisätietoja


Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma, luetteloluonnos 2013–
2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman verkkosivut
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/communityrolling-action-plan



Perustietoja aineiden arvioinnista
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_en.pdf



Haku kemikaalien perusteella
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Valintaperusteet, joilla aineita asetetaan tärkeysjärjestykseen aineiden
arviointimenettelyä varten (vuoden 2011 yhteisön toimintasuunnitelman mukaiset
valintaperusteet)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Arvioinnin verkkosivut:
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Aineiden arviointiin liittyvät menettelyt (Julkiset menettelyt -sivusto)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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