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1. Euroopan kemikaalivirasto
Euroopan kemikaalivirasto eli ECHA aloittaa toimintansa Helsingissä 1. kesäkuuta 2007, jolloin
REACH-asetus tulee voimaan. Samana päivänä avataan myös kemikaaliviraston Internet-sivusto.
Viraston on määrä olla täysin toimintavalmis 1. kesäkuuta 2008.

1.1. Mitä kemikaalivirasto tekee?
Kemikaalivirasto koordinoi kemiallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja
rajoituksia REACH-asetuksen mukaisesti ja varmistaa, että kemikaaleja hallinnoidaan
yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Virasto antaa jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille tieteellistä ja
teknistä neuvontaa asetuksen piiriin kuuluvia kemikaaleja koskevissa kysymyksissä. Viraston
Internet-sivuilla annetaan alan teollisuudelle kemikaalien rekisteröintiä koskevia ohjeita ja
neuvontaa ja yleisölle monipuolisesti tietoa rekisteröidyistä kemikaaleista.

1.2. Mikä on kemikaaliviraston asema suhteessa muihin EU:n elimiin?
Kemikaalivirasto on EU:n muista elimistä riippumaton sääntely- ja valvontaelin. Virastolla on
itsenäinen hallinto ja oma henkilöstö. Sillä on täysi oikeuskelpoisuus ja valtuus toimia omissa
nimissään.
Kemikaalivirasto on kuitenkin yhteydessä muihin toimielimiin hallintoneuvostonsa välityksellä. EU
valvoo kemikaaliviraston taloudenhoitoa, ja virastoon sovelletaan EU:n henkilöstösääntöjä.

1.3. Millainen on kemikaaliviraston organisaatiorakenne ja tehtävänjako?
Toimija
Tehtävä
Kemikaaliviraston laillinen edustaja, joka
vastaa viraston juoksevien asioiden hoidosta
ja hallinnosta, myös taloushallinnosta.
Pääjohtaja raportoi hallintoneuvostolle.
Kemikaaliviraston johtoelin, joka vastaa
Hallintoneuvosto
viraston nimityksistä, budjettisuunnittelusta,
työohjelmasta,
vuosikertomuksesta
ja
strategia-asiakirjoista.
Avustaa komiteoita ja valvontafoorumia,
Sihteeristö
hoitaa rekisteröinti- ja arviointimenettelyihin
liittyviä tehtäviä, antaa neuvontaa, ylläpitää
tietokantoja ja Internet-sivuja ja antaa
käyttäjätukea.
Ratkaisee erimielisyydet, jotka koskevat
Jäsenvaltioiden
kemikaaliviraston
tai
jäsenvaltioiden
komitea
ehdottamia arviointipäätöksiä, ja esittää
erityistä
huolta
aiheuttavien
aineiden
tunnistamista koskevia ehdotuksia.
Antaa lausuntoja lupahakemuksista sekä
Riskinarviointirajoituksia,
luokituksia
ja
merkintöjä
komitea
koskevista ehdotuksista.
Antaa
lausuntoja
lupahakemuksista,
Sosioekonomisesta
analyysista vastaava ehdotetuista rajoituksista ja kemikaaleja
koskevien
lainsäädäntötoimien
komitea
sosioekonomisista vaikutuksista.
Pääjohtaja
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Aloitusajankohta
Nimitetään
syksyllä 2007

Ensimmäinen
kokous
27.–29.
kesäkuuta
Kesä 2007

2008

2008

2008

Valvontafoorumi

Valituslautakunta

Koordinoi
REACH-asetuksen 2008
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien
jäsenvaltioiden viranomaisten verkostoa
Tutkii kemikaaliviraston päätöksiä
Kun ensimmäinen
koskevat valitukset
valitus tehdään

1.4. Mitä seuraavaksi?
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana kemikaalivirasto rekrytoi ja kouluttaa henkilöstöä,
vakiinnuttaa toimintansa ja valmistelee komiteoiden ja valvontafoorumin perustamista. Lisäksi se
antaa REACH-asetusta koskevaa neuvontaa ja käyttäjätukea, koordinoi kansallisten
käyttäjätukipalvelujen toimintaa ja laajentaa Internet-sivustoaan. Kemikaaliviraston on määrä olla
täysin toimintavalmis 1. kesäkuuta 2008 mennessä.
Kemikaalivirasto kohtaa ensimmäisen suuren haasteensa, kun sen on hoidettava kemikaalien ja
välituotteiden esirekisteröinti 1. kesäkuuta ja 1. joulukuuta 2008 välisenä aikana. Virastoon
odotetaan jätettävän noin 180 000 esirekisteröintihakemusta.

1.5. Montako työntekijää kemikaalivirastossa on?
Kemikaaliviraston henkilöstön odotetaan nousevan noin sadasta vuoden 2007 lopulla pariin sataan
vuoden 2008 aikana. Vuoteen 2010 mennessä virastossa pitäisi olla noin 450 työntekijää.

1.6. Milloin kemikaalivirasto alkaa hakea henkilöstöä?
Komissio aloitti kemikaaliviraston rekrytoinnin jo helmikuussa 2007. Aluksi pantiin hakuun
pääjohtajan virka ja sen jälkeen käynnistettiin muun henkilöstön haku. Viraston hallintoneuvosto
nimittää pääjohtajan syksyn 2007 aikana. Nyt käynnissä oleva hakuprosessi saadaan päätökseen
kesän kuluessa, ja noin 60 työntekijän odotetaan aloittavan työnsä virastossa alkusyksystä.
Seuraavat haut käynnistetään myöhemmin tänä vuonna ja vuoden 2008 alussa.
Lisäksi kemikaalivirastoon siirretään 40 komission virkamiestä 18 kuukauden komennukselle.
Heidän tehtävänään on saada virasto mahdollisimman nopeasti toimintakuntoon ja kouluttaa
vakinaista henkilöstöä. Komission virkamiehet tulevat Helsinkiin kesän aikana.

1.7. Mikä on kemikaaliviraston vuosibudjetti? Mistä rahat tulevat?
Kemikaaliviraston budjetti vuodeksi 2007 on 15 miljoonaa euroa. Seuraavien 15 vuoden aikana
viraston vuosibudjetiksi arvioidaan keskimäärin 90 miljoonaa euroa. Toiminta rahoitetaan suurelta
osin teollisuuden suorittamilla maksuilla. Loput saadaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
hyväksymästä EU:n talousarviosta.

1.8. Hoitaako virasto kaiken REACH-prosesseihin liittyvän työn?
Kemikaalivirasto ei hoida kaikkea työtä. Virasto koordinoi rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä
ja rajoituksia. Jäsenvaltiot hoitavat varsinaisen arviointityön ja esittävät myös suurimman osan
ehdotuksista, jotka koskevat kemikaaleihin sovellettavia yhdenmukaistettuja luokituksia, rajoituksia
ja lupamenettelyjä. Päätökset kemikaalien hyväksymisestä ja käyttörajoituksista tekee EU:n
komissio.
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2. REACH
EU:n uuden kemikaalisäädöksen eli REACH-asetuksen nimi tulee englanninkielen sanoista
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti,
arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset). Asetus tulee voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Mitkä ovat REACH-asetuksen tavoitteet ja soveltamisala?
REACH-asetuksen tavoitteina on:
•
•
•
•
•
•
•

suojella terveyttä ja ympäristöä
ylläpitää ja parantaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä
estää sisämarkkinoiden sirpaloituminen
lisätä avoimuutta
nivoutua kansainväliseen kemikaalivalvontaan
edistää testimenetelmiä, joissa ei käytetä koe-eläimiä
huolehtia siitä, että EU täyttää WTO:hon liittyvät kansainväliset sitoumuksensa.

REACH-asetus luo EU:n laajuisen kemikaalien hallinnointijärjestelmän ja yhtenäistää siten EU:n
kemikaalilainsäädännön. Asetuksessa ei enää tehdä eroa “olemassa olevien” ja “uusien”
kemikaalien välille.
Aiemmin kaikkia ennen vuotta 1981 markkinoille tulleita kemikaaleja kutsuttiin “olemassa oleviksi”
ja tämän jälkeen markkinoille tulleita kemikaaleja "uusiksi". Vanhoissa säädöksissä, jotka on nyt
kumottu REACH-asetuksella, asetettiin varsin tiukat testausvaatimukset uusille kemikaaleille,
mutta niissä ei säädetty lainkaan vanhojen kemikaalien testaamisesta. Tästä syystä vanhojen
(“olemassa olevien”) kemikaalien ominaisuuksia ja käyttöä on tutkittu sangen vähän.
REACH-asetuksen mukaisesti
jäsenvaltioilta alan teollisuudelle.

vastuu

kemikaalien

turvallisuuden

Lisätietoja
Teknistä täsmätietoa on englanninkielisessä muistiossa.
Lisätietoja myös seuraavilta Internet-sivuilta:
Euroopan kemikaalivirasto: http://echa.europa.eu
Komissio:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ecb.jrc.it/REACH/
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todistamisesta

siirtyy

