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Uusi Euroopan kemikaalivirasto aloittaa toimintansa
REACH-asetuksen voimaantulopäivänä
EU:n kemikaaliasetus REACH tulee voimaan tänään, ja Euroopan
kemikaalivirasto aloittaa toimintansa Helsingissä samana päivänä. REACHasetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja
rajoituksia, ja sillä parannetaan huomattavasti ihmisten terveyden ja
ympäristön suojelua sekä kannustetaan samalla innovaatiota ja pidetään
huolta EU:n kemianteollisuuden kilpailukyvystä. Virasto on vastuussa uusien
vaatimusten täytäntöönpanon hallinnoimisesta. Se mm. käynnistää
verkkosivuston, jossa on tarjolla keskeistä tietoa kuten toimintaohjeita,
neuvontapalveluja ja muita välineitä, jotka liittyvät REACHiin. Virasto aloittaa
toimintansa 1. kesäkuuta 2007. Edessä on haasteellinen vaihe, jotta virasto
saavuttaisi täyden toimintakykynsä kesäkuun 2008 alkuun mennessä, jolloin
yritykset
alkavat
toimittaa
sähköisesti
esirekisteröintejä
ja
rekisteröintiasiakirjoja. Viraston vt. pääjohtajana toimii Geert Dancet, jonka
komissio on lähettänyt johtamaan viraston käynnistävää joukkoa.
Yritystoiminnasta ja teollisuudesta vastaavan komission varapuheenjohtajan Günter
Verheugenin mukaan kemikaalivirastolla on keskeinen tehtävä REACHin
täytäntöönpanossa, kun pyritään parantamaan terveyttä ja ympäristöolosuhteita ja
samalla pitämään yllä kilpailukykyä ja kannustamaan innovaatiota. "Suomen arvokas
tuki viraston perustamisessa Helsinkiin on ollut suureksi avuksi”.
Ympäristökomissaari Stavros Dimasin mukaan REACHin voimaantulo merkitsee
sitä, että EU:lla on nyt maailman edistyksellisin kemikaalilainsäädäntö. "Euroopan
kemikaaliviraston perustaminen on seuraava suuri askel, jolla varmistetaan, että
REACH toimii myös käytännössä. Tehtävää riittää kansalaisten terveyden ja
ympäristön suojelemiseksi kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta.”

Uusia vaatimuksia kemikaaleille
REACH-asetus hyväksyttiin viime joulukuussa yli kolmen vuoden neuvottelujen
jälkeen, ja se tulee voimaan tänään. REACH on maailman kunnianhimoisin
kemikaalisäädös, jossa yhdistyy pyrkimys mahdollisimman korkeaan terveyden ja
ympäristön suojeluun ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen.
REACH-asetuksen päivittäinen hallinnointi kuuluu uuden Euroopan kemikaaliviraston
(ECHA) vastuulle. REACHin vaatimuksiin kuuluu noin 30 000 nykyisin käytössä
olevan kemiallisen aineen rekisteröinti 11 vuoden aikana. Uusi virasto koordinoi
rekisteröintiä. Tämän prosessin ansiosta voidaan täyttää aineiden aiheuttamia
vaaroja koskevat tietopuutteet, määritellä soveltuvat riskinhallintatoimenpiteet ja
varmistaa aineiden käytön turvallisuus. Teollisuuden velvollisuutena on tuottaa
vaaditut tiedot ja määritellä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riskinhallinnassa.

Virasto myös suorittaa niiden kemiallisten aineiden arvioinnin, joiden epäillään
aiheuttavan riskin terveydelle tai ympäristölle, ja huolehtii REACH-asetuksen
mukaisesta lupamenettelystä, joka koskee erityistä huolta aiheuttavien aineiden
käyttöä.
REACH-lupamenettely kannustaa yrityksiä siirtymään turvallisempien vaihtoehtojen
käyttämiseen. Kaikkiin lupahakemuksiin on sisällytettävä analyysi vaihtoehdoista
sekä korvaussuunnitelma, jos soveltuvia vaihtoehtoja on olemassa. REACH antaa
myös mahdollisuuden entistä nopeampiin täyskieltoihin tai osittaisiin kieltoihin, jos
kohtuuttomia riskejä havaitaan.
Lisäksi on säädetty toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että
eläinkokeet rajoitetaan vain aivan välttämättömiin ja että vaihtoehtoisten
testausmenetelmien käyttöä kannustetaan.

Virasto aloittaa toimintansa
Yksi viraston ensimmäisistä tehtävistä on antaa yrityksille – erityisesti pk-yrityksille –
riittävästi tietoa siitä, miten uudet vaatimukset voi täyttää. Tätä varten virasto
käynnistää monikielisen verkkosivuston osoitteessa http://echa.europa.eu.
Verkkosivusto on keskitetty tietolähde, josta saa käyttöön yleistä tietoa kemikaaleista
sekä toimintaohjeita ja muita välineitä, jotka liittyvät REACH-asetuksen
noudattamiseen. Kesäkuun 2008 alusta alkaen sivuston kautta hoidetaan myös
aineiden sähköinen rekisteröinti.
Yrityksillä on myös mahdollisuus käyttää neuvontapalvelua sivuston kautta. Viraston
neuvontapalvelu
on
yhteydessä
kansallisten
REACH-neuvontapalvelujen
verkostoon. Monet niistä ovat jo toiminnassa ja jakavat aktiivisesti tietoa uudesta
asetuksesta workshopeissa, esitteissä ja verkkosivustoilla.
Euroopan komissio on lähettänyt noin 40 työntekijää ensimmäisten 18 kuukauden
ajaksi avustamaan viraston perustamisessa. Heillä on keskeinen tehtävä uuden
henkilöstön kouluttamisessa ja toiminnassa tarvittavien rakenteiden luomisessa.
Viraston toiminnan aloituspäivää juhlistettiin tiedotustilaisuudella viraston toimitiloissa
Helsingissä. Pääministeri Matti Vanhanen ja Euroopan komission varapuheenjohtaja
Günter Verheugen osallistuivat tilaisuuteen.
Lisätietoja:
Tietoa REACHista:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
tai
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA):
http://echa.europa.eu
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