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I  Alustavia huomautuksia

EU:n kemikaalipolitiikan uudistusta koskevan Euroopan komissiossa laaditun 
asetusehdotuksen esittelyn lokakuussa 2003 sekä tähänastisten neuvostossa ja Euroopan 
parlamentissa käytyjen keskustelujen, mukaan luettuna 19. tammikuuta 2005 järjestetty 
kuulemistilaisuus, sekä lukuisten asianomaisten toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen 
jälkeen voidaan todeta päästyn yksimielisyyteen siitä, että uuden kemikaalipolitiikan tarvetta 
ei enää epäillä. Rekisteröinti-, arviointi-, lupamenettely- ja rajoitusjärjestelmän 
toteuttamismuodosta kiistellään kuitenkin edelleen.
Keskustelun keskeisenä aiheena on komission valitsema, pääosin tuotettavaan määrään 
perustuva rekisteröintiä koskeva lähestymistapa, joka ei mahdollista yksityiskohtaista 
vaaratekijöiden arviointia. Siihen sisältyvät vaatimukset ovat ratkaisevia sen arvioimiseksi, 
onko tavoiteltu kemiallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamilta vaaroilta ja vaaratekijöiltä 
kohtuuttoman monimutkaisilla ja kalliilla menetelmillä suojaava suojelutaso 
suhteellinen/suhteeton verrattuna teollisuuden aiheuttamaan kuormitukseen.
Tähänastisten keskustelujen jälkeenkin kaksi kysymystä on yhä ratkaisematta:

1. Kuinka voidaan estää se, että erityisesti pienissä erissä tuotettavat aineet vedetään pois 
markkinoilta ja että jatkokäyttäjät eivät saa niitä enää tuotantoprosesseihinsa siksi, että 
niiden rekisteröinti on liian kallista, ei siksi, että ne olisivat liian vaarallisia?

2. Kuinka tuotteiden maahantuoja voi noudattaa rekisteröintiä koskevia vaatimuksia, jos 
tuotteiden sisältämistä aineista ei ole saatavilla riittävän tarkkaa tietoa?

Uudistuksen aiheuttama rasite pk-yrityksille, jotka pienissä erissä valmistettavien 
kemikaalien valmistajina ja toisaalta REACHiin kuuluvien eri alojen jatkokäyttäjinä kärsivät 
asiasta, tulee ottaa huomioon paremmin kuin ennen.

Maahantuotavien kemikaalien hallintaa koskevat määräykset tulee muotoilla niin, että muut 
yhdelle Euroopan tärkeimmistä teollisuudenaloista aiheutuvat kilpailuhaitat voidaan välttää 
eikä yhteensopivuudesta WTO:n sääntöjen kanssa voi syntyä epäilyksiä.
Lisäksi tulee selvittää perustettavan Euroopan kemikaaliviraston asema yksiselitteisesti 
kansallisten valvontaviranomaisten muodostamassa rakenteessa sekä määritellä Euroopan 
parlamentin rooli asiassa.
Pääasiallinen tavoite komission ehdottaman, lähinnä tuotettavaan määrään perustuvan 
lähestymistavan tarpeellisten ja mahdollisten vaaratekijöihin perustuvien parannusten 
harkitsemisessa tulee olla, että ihmisten ja ympäristön suojaksi tavoiteltu suojelutaso tulee 
toteuttaa tehokkaammin, eli asianosaisten kannalta määrätietoisemmin, nopeammin, 
epäbyrokraattisemmin ja edullisemmin kuin komission ehdotuksessa sen nykyisessä 
muodossa on mahdollista. 
Komission ehdotuksen käytännön täytäntöönpanon osalta on ilmennyt paikoin olennaista 
kritiikkiä, joka tulee ottaa vakavasti. Joihinkin arvostelun kohteena oleviin osiin on onneksi jo 
tarjottu hyviä ratkaisumalleja, kun taas toiset ongelma-alueet, kuten 6 artikla, ovat vielä 
kokonaisuudessaan ratkaisematta.

II  Ehdotettua rekisteröintijärjestelmää kohtaan esitettyä kritiikkiä

Komission lähestymistapa on sekä epäuskottava että suhteeton. Epäuskottavaa on se, että 
kyseisessä lähestymistavassa vaaditaan kaikilta aineilta ja niiden käytöltä samalla tavalla 
kaikkia rekisteröintitietoja ilman yhteyttä aineen aiheuttamiin konkreettisiin vaaratekijöihin 
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ihmisille ja ympäristölle sen sijaan, että ne olisi laitettu tärkeysjärjestykseen. Suhteetonta on 
se, että vaikka periaate ”enemmän tietoja = enemmän tarvittavista kokeista ja tietojen 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia“ pitää paikkansa, ei voida kuitenkaan sanoa, että 
”enemmän tietoa = korkeampi suojelutaso” pitäisi kaikissa tapauksissa paikkansa.

On esimerkiksi vaikea ymmärtää, miksi sellaisesta (luonnollisesta) aineesta kuin suola täytyy 
äärimmäisen vähäisestä altistamisesta huolimatta kerätä yhtä paljon tietoa kuin syöpää 
aiheuttavasta aineesta, vain, koska suolaa valmistetaan suuria määriä.

Tässä tulisi käyttää erityistä lähestymistapaa ilman, että joudutaan luopumaan tavoitteesta 
rekisteröidä poikkeuksetta kaikki noin 30 000 kyseessä olevaa ainetta. 
Komission tuotettavaan määrään perustuvaan lähestymistapaan liittyvät erittäin korkeat 
rekisteröintikustannukset eivät useimmissa tapauksissa – varsinkaan täsmämarkkinoilla 
toimivien pienten ja keskisuurten yritysten pienissä erissä valmistamien aineiden tapauksessa 
– ole missään suhteessa myyntiin, joka kyseisten aineiden kohdalla voitaisiin saavuttaa. Tämä 
johtaa siihen että, yritykset joutuisivat taloudellisista syistä (ei siis aineiden vaarallisuuden 
takia) vetämään todistettavasti huomattavan osan tuotteistaan pois markkinoilta. Pahimmassa 
tapauksessa uhkana olisi tuotannon siirtäminen, keskeyttäminen tai jopa yrityksen sulkeminen 
sekä työpaikkojen menettäminen EU:n alueella.1 Komission määrään perustuva järjestelmä 
saa siis aikaan vääränlaista valikoitumista, joka suuntautuu aineiden aiheuttamien 
vaaratekijöiden sijasta rekisteröintikustannuksiin. Tämä asia on ehdottomasti korjattava. 
Vaadittavien rekisteröintiasiakirjojen ja tietolomakkeiden laatimisesta aiheutuva byrokratia
rasittaa liiaksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tietojen keräämiseen tarvittavan ajan lisäksi 
siihen tarvittavan henkilökunnan tekemä työ tulisi kalliiksi ja yleinen ammattihenkilöstön 
puute kuormittaisi yrityksiä. Kyseiset vaatimukset ovat ristiriidassa kilpailukyvyn 
vahvistamisen, yhä uudelleen vaaditun hallinnon yksinkertaistamisen sekä suunnitellun 
paremman lainsäädännön kanssa.
Lopuksi on todettava se huoli, että kyseinen ehdotus saattaisi vahingoittaa pitkäaikaisesti 
myös EU:n talouden innovointikykyä, koska innovatiivisten ajatusten toteuttaminen 
vaikeutuu, käytettävissä olevien aineiden määrä vähenee ja uusien ajatusten toteuttamisen 
tiellä on valtava määrä byrokraattisia ehtoja. Uudistetun Lissabonin strategian tavoite tehdä 
EU:sta vihdoinkin kilpailukykyinen tehtäisiin sillä tyhjäksi. 

Tuotettavaan määrään perustuva lähestymistapa johtaa lisäksi tarpeettomiin uusiin 
eläinkokeisiin, joita olisi vaaratekijöihin perustuvalla lähestymistavalla voitu huomattavasti 
vähentää.

III  Parannusvaihtoehtoja

Jäsenvaltiot ja alan liitot ovat jo tehneet monipuolisia, osin toisiaan täydentäviä ehdotuksia. 
Näille ehdotuksille on yhteistä yritys rakentaa silta yhtäältä saavutettavissa olevan 
suojelutason ja toisaalta asianmukaisten sekä todella tarpeellisten rekisteröintivaatimusten ja 
tehokkaan arvioinnin välille. Etualalla on sellaisten aineiden, jotka eivät millään muotoa ole 
vaarallisia, julistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ympäristölle vaarattomiksi, 
jotta vaadittavien tietojen määrää ainetta kohti voitaisiin rajoittaa ja tarkemmat kokeet 

  
1 Aineiden korvaaminen taas edellyttää yleensä kalliita tutkimuksia, jotka riippuvat käytettävissä olevien 
aineiden ja niiden yhdistelmien luonnollisesti rajallisesta määrästä sekä korvaavien aineiden määritettävän 
soveltuvuuden riippuvuudesta monenlaisista kemiallisista, fysikaalisista, teknisistä ja toksikologisista 
ominaisuuksista.
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voitaisiin keskittää todella ongelmallisiin aineisiin.

1.  Yksi aine, yksi rekisteröinti (OSOR-periaate)
Ison-Britannian ja Unkarin neuvostossa esittelemä ehdotus, että jokainen aine tulisi 
rekisteröidä vain kerran, tekee vaikutuksen yksinkertaisella logiikallaan, jolla halutaan välttää 
samojen tietojen moninkertainen kerääminen ja rahoittaminen. OSOR on suunniteltu 
periaatteellisesti vähentämään tuntuvasti yrityksille ja viranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollisen työn määrää.
Keskusteluissa on ilmennyt kuitenkin seuraavia selvittämättömiä kysymyksiä, joiden 
vastaukset ovat välttämättömiä hyväksyttävien vaihtoehtoisten lähestymistapojen 
löytämiseksi:

1. Kuka päättää tiedonjaon kustannuksista ja kuka toimii puolueettomana sovittelijana 
silloin, jos konsortion osapuolet eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen?

2. Jos konsortion muodostamisen jälkeen ilmaantuu muitakin tuottajia, jotka haluavat 
liittyä konsortioon, kuinka kulut jaetaan (uudelleen) ilman, että joudutaan tekemään 
laaja byrokraattinen uudelleenjako?

3. Kuinka konsortioiden muodostuksesta huolimatta – jolloin pakkokonsortiot on 
yksiselitteisesti torjuttava – voidaan varmistaa liikesalaisuuksien salassa pysyminen?

4. Onko konsortioiden muodostaminen nykyään vielä keskeneräisten määräysten mukaan 
yleisesti ottaen sopusoinnussa asiaankuuluvan kartellilainsäädännön kanssa?

5. Onko kaikissa tapauksissa oletettava, että jokaiselle aineelle on olemassa 
yksiselitteinen määrittely?

Avoimista kysymyksistä huolimatta voidaan todeta, että kyseinen ehdotus vähentäisi 
hallinnollista työtä rekisteröinnin yhteydessä, auttaisi pk-yrityksiä ja saattaisi vaikuttaa 
myönteisesti kustannuskysymyksiin. Tämäkään konsepti ei kuitenkaan anna vastausta siihen, 
kuinka rekisteröintijärjestelmän puutteellista priorisointia tulisi parantaa. Myös maahantuotuja 
tuotteita koskevat ongelmat jäävät ratkaisematta. Jotta ehdotus voitaisiin panna järkevällä 
tavalla täytäntöön, tulisi myös kemikaaliviraston roolia vahvistaa, jotta se voisi toimia 
puolueettomana sovittelijana.

2.  Vähimmäismäärät
Komission ehdotuksessa säädetään, että rekisteröintimääräykset koskevat aineita, joiden 
vuosituotanto on yli tonnin, elleivät ne jo muutenkin kuulu tunnettuihin vaarallisten aineiden 
luokkiin, kuten PCB-yhdisteisiin tai karsinogeeneihin. Silti etenkin neuvostossa käydyissä 
keskusteluissa esitettiin vaatimus, että myös kyseisen rajan alittavat aineet kuuluisivat 
REACHin soveltamisalaan.

Suunnitellusta soveltamisalan laajentamisesta käy jälleen ilmi, että tiedonantovaatimusten ja 
rekisteröintimenettelyn määrittely ilman vaaratekijöiden huomioon ottamista on väärä tie. 
Luonnollisesti myös pienissä erissä valmistettavat aineet voivat aiheuttaa vaaran terveydelle 
ja ympäristölle. Siitä huolimatta kaikkien aineiden lukeminen REACH-järjestelmän
alaisuuteen olisi täysin suhteetonta.
Tässä yhteydessä tulee myös mainita, että tieto- ja testausvaatimusten merkittävällä 
laajentamisella olisi erittäin kielteisiä vaikutuksia yhä liian korkeana pidettyyn eläinkokeiden 
määrään.

3.  Maltan ja Slovenian ehdotus
Maltan ja Slovenian tekemässä ehdotuksessa tartutaan edellä käsiteltyihin ongelmiin. 
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Ehdotuksen pohdinnoissa lähdetään siitä, että tähän saakka sovellettua yhtenäisen ja 
kaikenkattavan rekisteröinnin strategiaa ei pystytä ulottamaan ainakaan alle tonnin alueelle. 
Siksi ehdotuksessa pidetään ensimmäistä kertaa tarpeellisena laajemman priorisoinnin 
tekemistä.

Kahteen vaaratekijöiden pääryhmään (pk-yritysten valmistamat erikoiskemikaalit ja maahan 
tuomat aineet, joita muiden aineiden valmistajat jalostavat edelleen) luokittelulla tartutaan 
erityisesti täsmätuottajia koskeviin ongelmiin. Ehdotuksessa viitataan oikeutetusti 
tuottajien/maahantuojien huomattavan vähäiseen kiinnostukseen konsortioiden 
muodostamista kohtaan (katso OSOR-periaatteesta laaditun kysymysluettelon III kohdan 
1 alakohta). Niiden tietojen erottamista joukosta, jotka vapaasti saatavilla voivat johtaa 
yrityksen menestymisen kyseenalaistamiseen, käsitellään tiedonantovaatimusten ja 
liikesalaisuuksien suhteellisuutta koskevissa kysymyksissä. 

Lisäksi ehdotuksessa suunnitellaan suoritettavaksi jo saatujen tietojen inventointi ja näin ollen 
ennakkorekisteröinti. Tässä yhteydessä harkitaan ensimmäistä kertaa perusvaaratekijöiden 
kokoamista tiedostoon, jonka avulla vaaratekijät voitaisiin analysoida nopeasti ja
tehokkaasti. Suunnitellulla ensimmäisellä alustavalla vaaratekijöiden analysoinnilla ja 
ensimmäisellä turvallisuusanalyysillä sekä asiakirjojen täydellisyyden tarkastamisella voidaan 
estää pienissä erissä valmistettavien vaarattomien aineiden kasautuminen 11-vuotisen 
käyttöönottovaiheen loppuun sekä parantaa huomattavasti vaaratekijöihin varautumista. Myös 
jo mainittuja kustannusten jakamiseen liittyviä tekijöitä sekä viraston asemaa sovittelijana 
käsitellään myös kyseisessä ehdotuksessa.
Kyseisessä ehdotuksessa tarjotaan ensimmäinen tapa siirtyä suuren tietomäärän keräämisestä 
vaaratekijöiden mukaan järjestettyyn ja tehokkaaseen kemikaalien vaarallisuuden tutkimiseen 
ja sallitaan vaarattomien aineiden nopea selvittäminen.

4.  Parannellun REACH-ohjelman lähestymistapa
Teollisuus on ulottanut vaaratekijöiden arvioimista ja ensimmäisessä vaiheessa tarvittavien 
tietojen rajoittamista koskevan harkinnan koko REACH-ohjelman sovellusalalle. Tavoite 
noudattaa järkeenkäypää kaksoisstrategiaa:

1. rekisteröintivaatimukset sopeutetaan varsinaisesti analysoitavaan mahdolliseen 
vaaratekijään ja

2. samalla suoritetaan tehokas vaaratekijöiden arviointi, jossa keskitytään kaikkein 
ongelmallisimpiin aineisiin.

Näin tulokset saadaan nopeammin ja virasto pystyy tarkistamaan perusteellisesti ne aineet, 
joiden voidaan perustellusti epäillä aiheuttavan vaaran, joka voisi tehdä tarpeelliseksi aineen 
käytön rajoittamisen tai sen kieltämisen. Toisin kuin tähän asti ehdotetulla kaikenkattavalla 
tietojenkeruujärjestelmällä, tällä ehdotuksella saavutetaan parempi suojelutaso sekä samalla 
vähennetään selvästi järjestelmän byrokraattista ylikuormittamista.
Osittain tämä saavutetaan sillä, että soveltamisala erotetaan selkeästi muista 
erityislainsäädännöllä säännellyistä oikeudenaloista. Yhteenvedon tekeminen tässä 
ehdotuksessa useaan otteeseen esitetyistä poikkeuksista mahdollistaisi soveltamisalasta 
tehtävän yhtenäisen arvion.
Jotta edellä mainitun kaltainen tehokas vaaratekijöiden analysointi onnistuisi, täytyy 
aineiden luokittelua pelkästään vuodessa tuotettavan määrän perusteella laajentaa aineen 
ominaisuuksiin sekä mahdollisiin altistamisluokituksiin. Tuoteryhmien tarkastelun sijaan 
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voidaan tunnistaa ja luokitella ihmisen ja ympäristön tyypillinen altistuminen aineelle tuotteen 
käytöstä riippumatta. Samalla kootaan yhteen tyypilliset altistumistilanteet, jotka vaativat 
samanlaisia suojatoimenpiteitä. Niitä ovat ihmisten pääasialliset altistumisreitit (hengitysteitse 
sekä suun tai ihon kautta), ympäristön altistumisreitit (ilman, veden, maaperän tai kasviston ja 
eläimistön kautta) sekä altistumisen kesto (kerran tapahtuva tai lyhytaikainen, satunnainen, 
toistuva tai pitkäaikainen). Näiden altistumisluokkien sisällä määritellään ja luokitellaan 
peruskäyttöalueet (teollisuus-, ammatti- tai yksityiskäyttö) sekä sallittavat altistumismäärät/-
tasot. Vastaava luokittelu on kehitteillä komission REACHiä koskevassa täytäntöönpano-
ohjelmassa.
Vaaratekijöiden arvioinnin ensimmäiseen tasoon riittäisi vähimmäistiedoista koostuva 
tiedosto, joka sisältäisi tärkeimmät fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä äkilliset 
vaikutukset ihmiseen ja ympäristöön. Muiden testien tekeminen riippuisi kulloisestakin 
altistumistilanteesta. Altistumisen kasvaessa rekisteröintimenettelyssä tulisi olla tiukempia 
ajallisia ja sisällöllisiä vaatimuksia. Näin otettaisiin lisäksi kattavasti huomioon 
rekisteröitävien aineiden priorisointi ja huolehdittaisiin kokonaisvaltaisesti vaaratekijästä. 
Tällöin tulisi käyttää yrityksillä jo olevia tietoja, jotta aineiden tunnetut relevantit vaaratekijät 
voitaisiin tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja asettaa etusijalle 
rekisteröintivaiheessa. Tämä koskee erityisesti CMR-, PBT- ja vPvB-aineita.

5.  IT-työkalu jatkokäyttäjille
Euroopan tekstiiliteollisuudessa on kehitetty IT-työkalu, jolla jatkokäyttäjät voivat itsenäisesti 
mitä yksinkertaisimmalla tavalla (koska työkalu on standardoitu ja digitalisoitu) suorittaa 
käyttämiensä aineiden arvioinnin niiden käyttötarkoituksen mukaan ja altistamisluokkiin 
jaettuina.

Tämä Saksan ja Itävallan valtuuskunnan mukanaan tuoma ehdotus sai myös neuvostossa 
osakseen suurta mielenkiintoa.
Euroopan kemikaalivirastossa vastaavalla tavalla laadittu automaattinen ennakkorekisteröinti 
sekä vähimmäistiedoista koostuva tiedosto mahdollistaisivat jatkokäyttäjien suorittaman 
vastaavan tarkastuksen, rajoittaisivat yrityksille ja viranomaisille aiheutuvan hallinnollisen 
työn määrää sekä ottaisivat samalla huomioon vaaditun tietojen nähtäville panon.

6.  Uudelleen muotoiltu soveltamisala
Seuraavaksi kuvaillaan ohjelman muutettu soveltamisala, jossa otetaan huomioon edellä 
mainitut ongelmat siinä määrin, kuin ne REACH-ehdotuksen tässä osassa ovat ratkaistavissa.

a)  Voimassa oleva lainsäädäntö
Aineet, joiden käsittelystä on jo säädetty voimassa olevissa direktiiveissä (esim. biosidit, 
kasvinsuojeluaineet jne.), tulisi sulkea 2 artiklassa yleisesti koko soveltamisalan ulkopuolelle. 
Nyt eri puolelle direktiiviä ripotellut poikkeukset tulisi koota yhteen direktiivin alkuun. 
Kosmetiikkaa koskeva direktiivi on tässä yhteydessä erityinen haaste, koska sen 
nykyversiossa ei oteta ollenkaan huomioon joitakin REACH-ehdotuksen näkökohtia. 

b)  Kierrätykseen ja jätteisiin liittyvät ongelmat
REACH-ehdotuksen lähemmässä tarkastelussa kävi nopeasti ilmi, että eräs ongelma-alue, 
jolla on epäilemättä tarve tehdä muutoksia, on jäänyt lähes kokonaan käsittelemättä. Osa 
aineiden käsittelyyn liittyvistä onnistumisista johtuu siitä, että EU:ssa on ajoissa ja kattavasti 
alettu kierrättää aineita ja säätää niitä koskevia lakeja. Esillä olevaan ehdotukseen liittyy 
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näiden etujen raunioittamisen vaara.
Eräs ratkaisu voisi olla, että aineet ja raaka-aineet, kuten (juoma)vesi, lasi, pahvi ja paperi 
poistettaisiin rekisteröintijärjestelmästä siinä tapauksessa, että ne ovat kierrätysprosessissa 
olevia aineita. Tulee vielä keskustella siitä, kuinka käsitellä aineita, joita muunnellaan 
erottamalla tai uuttamalla kemiallisten aineiden tai prosessien avulla. Silti tulisi varmistaa, 
että myös tätä alaa muutettaessa säilytetään EU:n korkea kierrätystaso tai jopa parannetaan 
sitä.

c)  Luonnonaineet
Samankaltainen ongelma koskee luonnonaineita, joiden REACH-ohjelman mukainen 
rekisteröinti olisi suhteetonta (vrt. esimerkki ”suola” kohdassa II). Kaikkiin vastaavanlaisiin 
aineisiin ulotettava poikkeus ei ole kuitenkaan mahdollinen, koska lyijyn ja elohopean 
kaltaiset luonnontuotteet aiheuttavat kiistämättä vaaroja.

Eräs ajateltavissa oleva rajaus saataisiin aikaan sillä, että poikkeukseen sisältyisivät sellaiset 
luonnonaineet, joiden käyttö on mahdollista ilman, että niitä ensin käsitellään kemikaaleilla ja 
joiden altistus on niin pieni, että se voidaan luokitella vaarattomaksi tai sitä säännellään 
vastaavasti muilla määräyksillä. Yksi esimerkki tästä on koksi, jota voidaan käyttää ilman 
jatkokäsittelyä ja jonka altistusta valvotaan riittävästi muun muassa päästöjä koskevilla 
määräyksillä.
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d)  Polymeerit
Direktiiviehdotuksessa oleva polymeerejä koskeva ratkaisu ei vaikuta loogiselta. Ehdotuksen 
133 artiklan 2 kohdassa määrätyn tarkastuksen tulokset tulee arvioida kemikaalivirastossa ja 
lainsäädäntöä koskevien muutosten tekeminen tulee jättää lainsäätäjille.

e)  Metalliseokset
Myös metalliseoksista on tarpeen tehdä vastaavanalainen selvitys. Tässäkin tapauksessa 
tehtäneen poikkeusjärjestely.

f)  Tutkimus ja kehitys (T&K)

REACH-ohjelmassa määrätyt poikkeussäännökset tutkimus- ja kehitystoiminnassa käytetyille 
aineille ovat nekin riittämättömiä. T&K-toiminta tulisi jättää säädöksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.  Ehdot, joiden puitteissa aineita käytetään T&K-toiminnassa, eroavat siinä 
määrin teollisesta ja ammatillisesta käytöstä, että kyseisten aineiden sisällyttäminen 
REACHin soveltamisalaan olisi kohtuutonta.  Siksi 7 artiklassa määrätty poikkeussäännöksen 
rajoittaminen viiteen vuoteen tulisi kumota. 
Teollisuuden innovaatiokannustimia täytyy lisäksi yhä parantaa aiheuttamatta kuitenkaan 
yleistä uudistuspakkoa.

g)  Välituotteet

Olennainen kysymys on myös se, tulisiko välituotteet, jotka eivät tule markkinoille, poistaa 
REACH-sääntelystä.

7.  Toimintakelpoista ja tasapainoista REACH-ohjelmaa koskevia vaatimuksia
REACH-ehdotuksen muuttamiseksi harkittujen vaihtoehtojen tähänastisessa tarkastelussa on 
tuotu esiin seuraavat vaatimukset:
i) Soveltamisala tulee suunnitella uudelleen (vertaa kohta 6).

ii) Tulee suorittaa ennakkorekisteröinti, jolla voidaan laatia ajantasainen, kaikki 30 000 
ainetta käsittävä ainerekisteri vähimmäistiedoista koostuvan tiedoston muodossa. Näin 
voitaisiin suorittaa välitön karkea vaaratekijöiden arviointi.

Kyseisten vähimmäistiedot sisältävien tiedostojen kokoamisen yhteydessä 
jouduttaisiin kuitenkin rajoittamaan ennakkorekisteröintiaikaa, koska kaikilla 
jäsenvaltioilla tai yrityksillä ei ole hallussaan vertailukelpoisia tietoja. Samalla olisi 
kuitenkin mahdollista kerätä nopeasti ja kattavasti välttämättömät vaaratekijöiden 
arviointia koskevat tiedot.

Ensimmäinen keräys tarjoaisi myös mahdollisuuden muodostaa konsortioita hyvissä 
ajoin, jotta erilaisissa vuosituotantomääristä riippuvissa täydellisissä rekisteröinti- ja 
arviointivaiheissa voitaisiin toimia mahdollisimman pienin kustannuksin.

Tässä lähestymistavassa voitaisiin lisäksi sovittaa välituotteita sekä ainoastaan suljetun 
tuotantoprosessin sisällä käytettäviä aineita koskevat tiedonantovaatimukset 
todelliseen vaarantekijöiden mahdollisuuteen.
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Lisäksi tämä menettelytapa johtaisi myös jatkokäyttäjien byrokratian ja kustannusten 
vähenemiseen.

iii) Ainerekisterin avulla tulee laatia prioriteettiluetteloita vaaratekijä- ja määräperusteiden 
mukaan. Mitä vaarallisemmaksi aine arvioidaan vähimmäistietojen perusteella, sitä 
pikemmin se tulee rekisteröidä ja sitä korkeammat ovat sitä koskevat 
tiedonantovaatimukset. Kuten ehdotuksessa todetaan, kaikkien 30 000 aineen 
vaaratekijöiden tulee olla rekisteröity 11 vuoden kuluttua.

iv) 6 artiklan ongelmallisuuden vuoksi ainakin toinen kappale ja sen jälkeiset kappaleet 
tulee poistaa, koska niiden yhteensopivuudesta WTO:n sääntöjen kanssa ei ole tietoa. 
Kattavampi artiklateksti olisi toki toivottava, mutta sitä ei tällä hetkellä ole 
odotettavissa.

v) Kemikaaliviraston asemaa tulee vahvistaa huomattavasti, ja samalla sen ja kansallisten 
viranomaisten yhteistyömekanismit on määriteltävä selkeästi. Samalla pitää välttää 
päätöksenteon jumittumista. Ennakkorekisteröinnin automatisoinnista siihen 
soveltuvilla IT-työkaluilla (vertaa III kohdan 5 alakohta) samoin kuin 
rekisteröintimenettelyn vastaavasta standardoinnista tulee antaa määräykset. Tässä 
yhteydessä viraston rahoituslähteet tulee tarkastaa uudelleen ja mahdollisesti myös 
yhdenmukaistaa.

Lopuksi, kemikaaliviraston täytyy toimia yritysten oikeusvarmuuden takaajana ja siksi 
sillä täytyy olla viimeinen sana aineiden vaaratekijöiden ja testitulosten arvioinnissa. 
Tämä tarkoittaa samalla, että viraston suorittamaa arviointia epäilevällä yrityksellä tai 
jäsenvaltiolla on todistustaakka.

vi) Tulee varmistaa Euroopan parlamentin asema tulevassa seurannassa siitä, soveltuuko 
tarkistettu REACH-ohjelma aineiden todellisten vaikutusten paljastamiseen. Siksi 
tulee määrätä käytettäväksi tarkistuslauseketta.

IV  Seuraavat askelet kohti ratkaisua

Edellä lueteltujen vaihtoehtojen yhtenäisyyttä tai yhdistelyä tulee vielä tutkia tarkemmin, ja 
jää nähtäväksi, mitä tietoja komission pian valmistuvasta täydentävästä vaikutuksia 
arvioivasta tutkimuksesta saadaan.

Näyttää kuitenkin siltä, että ainoastaan kaikki aineet käsittävä vaaratekijöihin perustuva 
lähestymistapa tarjoaisi ratkaisun – vähimmäistiedoista koostuvan tiedoston ja 
ennakkorekisteröinnin avulla – kaikkiin alussa mainittuihin ongelmiin. Samanaikainen 
tiedonantovaatimusten rajoittaminen ja ajoissa tehtävä kattava vaaratekijöiden arviointi 
parantavat kuluttajien ja ympäristön suojelutasoa ja sallivat toisaalta teollisuudelle 
aiheutuvien kustannusten ja työmäärän kohtuullisen laskemisen. Tämä edellyttäisi 
rekisteröintimääräysten laatimista kokonaan uudelleen sisämarkkinoiden oikeusperustan 
puitteissa sekä asiaankuuluvien liitteiden mukauttamista.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole vielä olemassa sellaista tyydyttävää ratkaisua yritysten 
suhteille kolmansien maiden (tuottajien) kanssa, joka estäisi sen, että REACH-ohjelmaa 
sovellettaisiin ainoastaan EU:ssa, mistä aiheutuisi kansainvälisen kilpailun vääristymiä EU:n 
teollisuudelle.
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