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Olen hyvin iloinen voidessani olla tänään Helsingissä yhdessä pääministeri Vanhasen
ja kaupunginjohtaja Pajusen kanssa juhlistamassa REACH-asetuksen voimaantuloa ja
Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) toiminnan aloitusta.
Mukanamme on myös vt. pääjohtaja Geert Dancet, joka johtaa kemikaalivirastoa
kunnes viraston hallintoneuvoston myöhemmin nimittämä pääjohtaja voi aloittaa työnsä.
Mahdollisuus juhlistaa astuksen voimaantuloa tänään täällä Helsingissä on osittain
seurausta siitä päättäväisyydestä ja taidosta, jota Suomen puheenjohtajuus osoitti
löytääkseen tarvittavat avainkompromissit erittäin hankalissa ja pitkällisissä
neuvotteluissa.
REACH – KUNNIANHIMOINEN KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ
REACH on todennäköisesti maailman kunnianhimoisin kemikaalisäädös. Sen
tavoitteena on korkein mahdollinen terveyden ja ympäristön suojelu siten, että samalla
edistetään innovaatiota ja kilpailukykyä.
On tärkeää muistaa, että kemianteollisuudessa ei ole kyse vain suurista kansainvälisistä
yrityksistä. Valtaosa kemianteollisuuden yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
REACH asettaa suuria velvoitteita myös tehdasteollisuudelle yleensä, ja tällä sektorilla
pk-yritykset ovat yhtä lailla tärkeitä. Näin korostuu yksinkertaistamisen ja
kustannustehokkuuden merkitys sääntöjen soveltamisessa ja tarve kiinnittää erityistä
huomiota pk-yritysten ongelmiin.
Tärkeänä haasteenamme on nyt panna täytäntöön tämä kunnianhimoinen lainsäädäntö.
Se on tehtävä tavalla, joka on uuden toimintalinjan poliittisten tavoitteiden mukainen ja
samalla käytännönläheinen. Haluamme osoittaa muille maille, myös niille, jotka ovat
olleet kriittisiä asettamamme tavoitteen suhteen, että tämä lainsäädäntö toimii
käytännössä ja tuottaa odotetut tulokset.
EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO – KRIITTISET 12 KUUKAUTTA EDESSÄ
Kaikki viittaa siihen, että REACHin täytäntöönpanosta tulee haastavaa. Sekä komissio
että virasto joutuvat tekemään suuren määrän tärkeitä päätöksiä hyvin lyhyen ajan
kuluessa.
Uudella virastolla on keskeinen asema REACHin täytäntöönpanossa. REACHasetuksen käytännön toteutus riippuu hyvin paljon viraston työn laadusta ja
tehokkuudesta. Tämä koskee sen omia toimintamenettelyjä ja IT-järjestelmiä sekä sen
yrityksille ja jäsenvaltioille antamia ohjeita ja tukea.
Odotan viraston täyttävän suuret odotuksemme. Viraston työn olisi pohjauduttava
vankkaan tieteelliseen arviointiin. Viraston on myös koottava yhteen paras mahdollinen
tekninen asiantuntemus, ja sen on toimittava täysin itsenäisesti. Ainoastaan siten virasto
voi varmistaa, että sen päätöksillä on objektiivinen perusta ja että lisää uudenlaisia
aineita ja tekniikoita saadaan käyttöön korvaamaan niitä aineita tai käyttötapoja, jotka
aiheuttavat suurimman riskin ihmisille tai ympäristölle.

Viraston olisi tarjottava räätälöityä tukea pk-yrityksille. Niillä on olennainen asema
kemianteollisuudessa, ja niiden innovaatiopanos on merkittävä. Ne kohtaavat erityisiä
haasteita REACHin täytäntöönpanossa, ja asetuksen poliittinen tavoite pk-yritysten
voimakkaasta tukemisesta on toteutettava myös käytännössä.
Samanaikaisesti on välttämätöntä, että virasto, jonka itsenäisyyttä kunnioitetaan täysin,
kehittää ja ylläpitää hedelmällisiä yhteistyösuhteita komissioon, jonka odotetaan tekevän
tärkeitä päätöksiä viraston työn pohjalta. Tämä voidaan varmistaa pitämällä yllä
mahdollisimman korkealaatuista tieteellistä ja teknistä suorituskykyä.
Komissio puolestaan antaa virastolle täyden tukensa. Viraston menestyksekäs toiminta
on ensisijainen tavoite minulle ja ympäristöasioista vastaavalle komissaarille Stavros
Dimasille, joka on tänään estynyt saapumasta. Me ja yksikkömme jatkamme läheistä ja
rakentavaa yhteistyötä, jonka ansiosta olemme edistyneet merkittävästi viraston
perustamisessa.
Komissio on nähnyt erittäin paljon vaivaa, jotta viraston perustaminen on voitu
suunnitella ja jotta sille on voitu tarjota onnistuneen toiminnan eväät. Erityisesti voidaan
mainita, että komissio lähettää 40 työntekijäänsä avustamaan virastoa sen toiminnan
käynnistämisessä. Heidän joukossaan on kokeneita komission työntekijöitä, jotka ovat
työskennelleet kemikaaliasioiden parissa Brysselissä ja Euroopan kemikaalitoimistossa
(ECB) Isprassa, Italiassa.
Myös neuvosto ja parlamentti ovat tehneet osansa erityisesti sopiessaan riittävän
rahoituksen varaamisesta viraston talousarvioon kolmen ensimmäisen vuoden ajaksi,
kunnes yritysten maksamista maksuista saatavilla tuloilla voidaan rahoittaa suurin osa
vuotuisista kustannuksista.
Tänään virasto juhlistaa toimintansa aloittamista käynnistämällä verkkosivustonsa.
Tulevien kuukausien aikana virastolla on edessään useita muita organisaatiohaasteita:
Sen on
•
rekrytoitava noin 150 työntekijää, jotka huolehtivat muun muassa tieteellisistä,
teknisistä ja hallinnollisista tehtävistä
•
luotava viraston organisaatiorakenteet, joihin kuuluvat hallintoneuvosto,
valituslautakunta ja erilaiset tekniset komiteat, jotka tarjoavat neuvoja ja varmistavat,
että säännöt pannaan johdonmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa
•
pantava täytäntöön vuoden 2007 työohjelma ja tehtävä suunnitelmat vuosiksi
2008 ja 2009
•

otettava käyttöön viraston rahoitus-, toiminta- ja valvontamenettelyt

•
viimeisteltävä ohjausvälineet, jotka on tarkoitettu yrityksille ja jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille sekä
•
perustettava toimintakykyinen REACH-IT-järjestelmä tukemaan REACHtoimintoja, jotka koskevat kaikkia lainsäädännön kohteena olevia osapuolia, eli yrityksiä,
jäsenvaltioita, komissiota, yleisöä ja virastoa itseään.
Kun hallintoneuvosto on toiminnassa ja vakituinen pääjohtaja on nimetty myöhemmin
tänä vuonna, virasto vihitään käyttöön virallisesti. Toivon, että myös komission

puheenjohtaja José Manuel Barros ja kollegani Stavros Dimas pääsevät osallistumaan
tuohon tilaisuuteen kanssamme.

YHTEISTYÖ SUOMEN KANSSA
Merkittävän sääntelyviraston perustamisen edellytyksenä on isäntämaan tuki. Haluankin
tässä yhteydessä kiittää Suomen viranomaisia, jotka ovat työskennelleet läheisessä
yhteistyössä komission kanssa ja auttaneet ratkaisemaan monia esiin tulleita ongelmia.
Tästä voidaan mainita esimerkkinä korvaamaton tuki, jota Suomi on antanut
• virastolle sopivan rakennuksen löytämisessä ja vuokraamisessa
• toimipaikkaa koskevan sopimuksen laatimisessa;
säännöksistä, jotka koskevat virastoa ja sen henkilöstöä.

siinä

sovitaan

kaikista

Haluan myös esittää kiitokseni Helsingin kaupungille sen ennakoivasta toiminnasta sen
varmistamiseksi, että Helsinkiin tuleva henkilöstö perheineen saa kaiken tarvittavan tuen
ja neuvonnan asunnon löytämiseksi ja muiden keskeisten palvelujen saamiseksi. Tämä
auttaa virastoa houkuttelemaan parasta mahdollista henkilökuntaa, ja se vahvistaa myös
kaupungin mainetta tekniikan ja innovaation kehittämistä edistävänä ja tukevana
kaupunkina.
REACHin onnistuminen riippuu kemikaalivirastosta. Komissio tekee kaikkensa
varmistaakseen, ettei Helsinkiä pidetä ainoastaan kauniina ja modernina Itämeren
kaupunkina vaan myös kotipaikkana johtavalle EU-virastolle, joka toimii eturintamassa
pyrittäessä parantamaan kansalaistemme elämänlaatua ja edistämään innovaatiota.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia täällä tänään mukana olevia, jotka ovat auttaneet meitä
tässä mittavassa valmistelutyössä.

