
REACH-lainsäädännön sisältö

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006

Jaana Heiskanen
Suomen ympäristökeskus



REACH-asetuksen keskeiset
elementit
� Soveltamisala
� Rekisteröinti
� Tiedottaminen toimitusketjussa
� Jatkokäyttäjän velvoitteet
� Arviointi
� Lupamenettely
� Kiellot ja rajoitukset
� Luokitus- ja merkintäinventaario
� Siirtymäsäännökset



1. Soveltamisala (1)

� kaikkien erilaisten velvoitteiden
soveltamisalarajaukset artiklassa 2

� koko REACH-asetuksen soveltamisalan
ulkopuolella
• radioaktiiviset aineet
• tullin valvonnassa olevat aineet
• prosessista erottamattomat välituotteet
• vaarallisten aineiden kuljetus
• yhteisön jätelainsäädännön mukaiset jätteet eivät ole

REACHissä tarkoitettuja aineita, valmisteita tai tuotteita
(esineitä)

• puolustuskäytössä olevat aineet jäsenmaan päätöksen
mukaisesti



1. Soveltamisala (2)

Poikkeukset
� rekisteröinnin, jatkokäyttäjän velvoitteiden,

toimitusketjussa tiedottamisen, arvioinnin ja
lupamenettelyn osalta ei koske:
• käyttöä lääkkeissä ja eläinlääkkeissä, elintarvikkeissa,

rehuissa ja näiden lisäaineena, makuaineena, eläinten
ravintona

� rekisteröinnin, jatkokäyttäjän velvoitteiden ja
arvioinnin osalta ei koske:
• liitteessä II lueteltuja aineita
• liitteen III kriteerien piiriin kuuluvia aineita
• liitteet II ja III tullaan arvioimaan uudelleen 12 kk

kuluessa asetuksen voimaantulosta



2. Rekisteröinti

� Aineet sellaisenaan, osana valmistetta tai
esinettä/tuotetta (erityismääräykset)
• valmistaja tai maahantuoja kun > 1 tonni vuodessa =>

tietoja noin 30 000 aineesta
• rekisteröinti on ehto valmistukselle ja maahantuonnille
• ominaisuustietovaatimukset tonnimäärän mukaan

(liitteissä 5-8)
• turvallisuusarviointi osana rekisteröintiä yli 10 t aineille
• tiedot ja arvioinnit dokumentoidaan kemikaaliviraston

ylläpitämään rekisteriin – tiedot toimitetaan sähköisesti



Rekisteröinnin aikataulu
- olemassa olevat aineet

� Esirekisteröinti: 18 kk asetuksen voimaantulosta
• -> SIEF (Substance Information Exhange Forum)

� CMR(karsinogeeniset, mutageeniset ja
lisääntymistoksiset) ja joita yli 1 t

� erittäin myrkylliset vesieliöille & 3 v
pysyvät ja joita yli 100 t

� aineet, joita valm./maahantuotu >1000 t
� aineet, joita valm./maahantuotu 100-1000 t - 6 v
� aineet, joita valm./maahantuotu 1-100 t - 11 v



REACH- turvallisuusarviointi –
suojelun kohteet

Ympäristö
� vesiympäristö (ml.

sedimentti ja meret)
� maaympäristö
� biologiset

jätevedenpuhdistamot
� sekundaarivaikutukset

ravintoverkossa

� ilmakehä

Terveys
� työntekijät
� kuluttajat

� epäsuorasti koko väestö
(altistuminen ympäristön
kautta)



REACH- turvallisuusarviointi - vaiheet
(asetuksen liite 1)

1. Terveysvaaran arvio: luokitus ja haitaton pitoisuus DNEL
2. Terveysvaaran arvio fys/kem. ominaisuuksista johtuen
3. Ympäristövaaran arvio: luokitus ja haitaton pitoisuus PNEC
4. PBT (pysyvä, biokertyvä ja toksinen) ja vPvB

ominaisuuksien arvio

Jos aine luokitellaan tai on PBT/vPvB

5. Altistumisen arviointi kaikissa käyttökohteissa – mukaan
lukien altistumisskenaariot

6. Riskin luonnehdinta



Turvallisuuden varmistaminen

Vaaralliset ominaisuudet

Palo- ja räjähdysvaara
• räjähtävyys, syttyvyys, hapettavuus
Terveysvaara
• välitön myrkyllisyys, syövyttävyys, ärsyttävyys
• allergiat, syöpä-, lisääntymisvaara, perimävauriot,
• elinvauriot, elimistön toiminnan häiriöt
Ympäristövaara
• myrkyllisyys eliöille, hajoavuus, kertyvyys
=>Arvioidaan vaikutukseton

altistustaso

Tietovaatimukset
• > 1000 t
• > 100 – 1000 t
• > 10 – 100 t
• > 1 – 10 t

Altistumistilanteen kuvaus
• arvioidaan altistuminen eri väestö-
ryhmille ja ympäristölle

Rekisteri

Riskien luonnehdinta –
turvallisuuden arviointi

Määritellään riskinhallintatoimen-
piteet, jotka tarvitaan pääsemiseksi
altistumis/päästötilanteeseen, joka ei
aiheuttaisi terveys/ympäristöhaittoja

KTR

Altistumisen/päästöjen
arviointi



Jatkokäyttäjän velvollisuudet
rekisteröinnin osalta

� jatkokäyttäjän (JK) on toimitettava V/MT:lle riittävät tiedot
tunnistetuista käytöistä ja altistumisista
altistusskenaarioiden laatimista varten

� altistusskenaariokuvaukset ktt:een liitteeksi
� JK voi olla antamatta käyttöä koskevia tietoja -> joutuu

tällöin itse tekemään turvallisuusarvioinnin oman käyttönsä
osalta (ktt saadaan kuitenkin V/MT:lta)

� JK:n oma kemikaaliturvallisuusraportti säilytettävä
työpaikalla

� JK:n käyttö ilmoitettava kemikaaliviraston rekisteriin



Estää tarpeeton testaus ja varmistaa testauksen laatu
Luoda luottamusta, että teollisuus täyttää vaatimukset

Asiakirja-arviointi Aineen arviointi

Testausehd:n
tarkastus

Vaatimuksen
mukaisuus-
tarkastus

Päätökset

Epäilyttävien riskien
selvittäminen

3. Arvioinnin tarkoitus ja sisältö



Asiakirja-arviointi
� Pitääkö testit tehdä ehdotetulla tavalla?

(testausehdotusten arviointi) tai
� Onko asiakirja-aineisto vaatimusten mukainen?

(vaatimuksenmukaisuustarkastus)

Aineen arviointi
� Tarvitaanko lisätietoja epäillyn riskin

selvittämiseksi?

Kysymykset arvioinnissa



Asiakirja-arviointi (vaatimuksenmukaisuus)
� Tarvitaanko lisätietoja epäillyn riskin selvittämiseksi?

• Tee aineen arviointi
Asiakirja-arviointi ja aineen arviointi
� Tarvitaanko lisätoimia yhteisön tasolla REACHin tuottaman

riittävän tiedon perusteella?
• Valmistele liitteen XIV mukainen ehdotus (L&M; autorisointi;

kielto)
� Pitäisikö tieto toimittaa muille viranomaisille, jotka ovat

vastuussa riskinhallinnan sääntelystä toisen lainsäädännön
alueella?

Johtopäätökset, kun lisätiedot on
toimitettu



4. Lupamenettely

� koskee cmr kat.1/2- sekä PBT-, vPvB-aineita, tai
vastaavaa huolta aiheuttavia aineita (esim.
hormonitoimintaa häiritsevät aineet)

� aineet otetaan pieninä ryhminä lupamenettelyn piiriin
komitologiamenettelyllä (liite XIII)

� lupa koskee käyttöä, ei valmistusta
� luvan hakee valmistaja/maahantuoja/käyttäjä

yhdessä tai erikseen
• jatkokäyttäjän pitää tarkistaa, että ko. käyttöön on lupa

haettu; muutoin haettava itse



Aineiden ottaminen liitteeseen XIII

Potentiaaliset lupamenettelyn kohteet: luettelo kandidaattiaineista
viraston nettisivulla

• Kemikaalivirasto: suositus prioriteettiaineista
• Intressiryhmät: ominaisuuksia ja poissuljettavia käyttöjä koskevat

kommentit
• Komissio: Sääntelykomitea päättää
• Annex XIII määrittelee

� Aineen + sisäiset ominaisuudet
� Päivämäärän, josta lähtien käyttö edellyttää lupaa (sunset

date) ja päivämäärän, johon mennessä lupaa on haettava
� lupamenettelystä vapautetut käyttökohteet
� tarvittaessa käyttökohteiden uudelleen tarkastelun määräaika



Lupahakemus
• Toimitetaan kemikaalivirastolle

• Aineiden tai käyttöjen ryhmittely mahdollista

• Vaaditut tiedot:
• Aineen ja hakijan tiedot

• Jos ainetta ei ole rekisteröity: kemikaaliturvallisuusrap.

• Tiedot vain niiden riskien hallinnasta, jotka johtavat
aineen ottamiseen liitteeseen XIII ja käytöt, joihin lupaa
haetaan

• Seuraavat tiedot voidaan antaa:
• Sosioekonominen analyysi

• Selvitys vaihtoehtoisista aineista ja menetelmistä



Luvan myöntäminen

� Komission pitää myöntää lupa, jos riskit on
asianmukaisesti hallittu (kuvattu KTR:ssä)

� Jos riskit eivät ole hallinnassa, lupa voidaan
myöntää,

• jos sosioekonomiset hyödyt painavat enemmän
kuin riskit ja

• jos ei ole sopivia vaihtoehtoisia aineita tai
menetelmiä



5. Kiellot ja rajoitukset
� nykyiset siirretään osaksi asetusta, liite XVI
� kiellot ja rajoitukset koskevat myös valmistusta, ei vain

markkinoille luovuttamista
� uudet ehdotukset

• komission tai jäsenmaan aloitteesta
• jäsenmaa ja virasto komission puolesta valmistelee

perusteluaineiston (liite XIV) kiellolle tai rajoitukselle:
• aine sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä aiheuttaa riskiä,

jota ei voida hyväksyä
• ehdotukset käsitellään viraston RA- ja SEA-komiteassa, jotka

antavat lausuntonsa (julkisia)
• virasto toimittaa lausunnot komissiolle

� komissio valmistelee lausuntojen perusteella asetusehdotuksen,
jolla muutetaan liitettä XVI



GHS1):n implementointi EU:ssa
� Komission ehdotus asetukseksi aineiden ja seosten

luokituksesta ja merkinnöistä syksyllä 2006
• internet konsultaatio vuoden 2006 alkupuoliskolla
• muutosehdotukset REACH-asetukseen (mm. L&M inventaario

siirrettäneen GHS-asetukseen, viittaukset nykyiseen
lainsäädäntöön korvataan viittauksilla ’GHS’-asetukseen)

� Tarkoitus hyväksyä yhdessä lukemisessa neuvostossa ja
parlamentissa
• voimaan samanaikaisesti REACH-asetuksen kanssa niin, että

GHS sääntöjä voidaan noudattaa aineiden rekisteröintiaikataulun
mukaisesti

1) GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals



REACH – lisätietoja
Neuvoston ehdotus (englanniksi):
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st15/st15921.en05.pdf

KENK:n REACH-sivut (suomeksi):
http://www.stm.fi/Resource.phx/orgns/neuvt/kenk/reach.htx

DG ENT sivut:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index_en.htm

DG ENV sivut:
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm

ECB sivut (mm. REACH in brief-esite):
http://ecb.jrc.it/REACH/


