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I. Johdanto

Euroopan unionin komission lokakuussa 2003 esittämä asetusehdotus EU:n 
kemikaalipolitiikan uudistamisesta on eräs merkittävimmistä ja kauaskantoisimmista 
Euroopan tason lainsäädäntöhankkeista. Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva asetusehdotus KOM(2003)0644 lopull.) on jo 
laajuutensa perusteella valtaisa hanke: 137 artiklaa ja 17 liitettä yhteensä 1 200 sivulla. Itse 
sääntelyn kohde on vieläkin merkittävämpi. Sääntely koskee niin kemian teollisuutta ja 
jatkokäyttäjiä kuin kemian teollisuudesta riippumattomia teollisuudenhaaroja, kuten 
metallintyöstöaloja, paperiteollisuutta, tekstiiliteollisuutta jne. Sääntelyn piiriin kuuluvat 
kemikaalien valmistajat, kauppiaat, jatkokäyttäjät ja maahantuojat eli kaikki, jotka käsittelevät 
työssään kemikaaleja. Sääntely koskee muutaman suurkonsernin ohella etenkin pk-yrityksiä 
ja käsiteollisuutta.

Komission tavoitteet

Komissio nimeää hankkeen tavoitteiksi erityisesti ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun, 
EU:n kemianteollisuuden kilpailukyvyn ylläpidon ja parantamisen sekä sisämarkkinoiden 
pirstoutumisen estämisen. Kyseisiä EU:n kemikaalipolitiikan tavoitteita on kannatettava 
varauksetta, sillä ne korostavat taloudellisten, ympäristöpoliittisten ja yhteiskunnallisten 
pyrkimysten tasapuolista huomioon ottamista. Kemikaalien turvallinen käsittely kaikissa 
vaiheissa valmistuksesta maahantuontiin, prosessi- ja tuotekäyttöön sekä loppusijoitukseen 
kuuluu olennaisena osana niin poliittiseen kuin taloudelliseenkin vastuuseen.

Komission määräpainotteinen lähestymistapa

Komission ehdotus kytkee moniportaisen REACH-menettelyn ensimmäisen ja käytännössä 
merkittävimmän vaiheen eli kemikaalien rekisteröinnin tietoihin, jotka rekisteröijän on 
annettava1. Komission luonnoksen keskeinen osa on 11 artikla. Siinä kytketään toisiinsa 
toimitettavien tietojen laajuus ja valmistettavan tai maahantuotavan kemikaalin määrä. 
tietovaatimuksia aletaan soveltaa, kun kemikaalia valmistetaan tai tuodaan maahan yksi tonni 
vuodessa. Tämän jälkeen vaatimukset kasvavat portaittain kymmenen tonnin, sadan tonnin ja 
tuhannen tonnin vuosittaisen valmistus- tai tuotantorajan ylittyessä2.

II. Arvio nykytilanteesta

Vaikka uuden kemikaalipolitiikan tarpeellisuudesta ollaan laajalti yksimielisiä, on komission 
täytäntöönpanovälineistä tekemä ehdotus torjuttu laajalti julkisuudessa ja etenkin talouden 
toimijoiden keskuudessa. Ehdotetun järjestelmän avulla ei kyetä varmistamaan tavoitteiden 
täyttymistä, joten ehdotukseen tarvitaan perusteellisia parannuksia. Rekisteröintimenettelyn 
kritiikki keskittyy määräpainotteiseen lähestymistapaan, yrityksille aiheutuviin kustannuksiin 
ja menettelyn byrokraattisuuteen ja pitkällisyyteen.

  
1 Ks. luonnoksen 5 artikla, jossa velvoitetaan kemikaalien valmistajat ja maahantuojat hakemaan rekisteröintiä. 
Toimitettavat tiedot määritellään 9 artiklassa.
2 REACH-menettelyjen muiden vaiheiden, etenkin tässä lähemmin tarkastelemattoman kemikaalien arvioinnin ja 
lupamenettelyjen, ohella on syytä mainita, että luonnoksessa edellytetään periaatteessa ilmoitusta myös niistä 
kemikaaleista, joita käytetään tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä, joskin 
ilmoitusvelvollisuudesta voidaan innovointien suojaamiseksi poiketa viiden tai enintään kymmenen vuoden ajan 
(ks. luonnoksen 7 artikla).
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Määräpainotteisen lähestymistavan kohtuuttomuus

Komission lähestymistavan heikkoutena on, että tietoja edellytetään vaikka konkreettisista 
riskeistä ei olisi viitteitä. Siten tietovaatimukset kasvavat huomattavasti vuosittaisen 
valmistuksen tai maahantuonnin ylittäessä kymmenen tonnin rajan, vaikka tämä ei lisäisikään 
ihmisille tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä. Pelkkien valmistus- tai tuontimäärien perusteella 
ei voida päätellä, aiheutuuko kemikaaleista vaaraa ihmisille ja ympäristölle, ja jos aiheutuu, 
niin missä määrin. Suuremmat tuotantomäärät eivät siis välttämättä korreloi riskin kasvamisen 
kanssa, joten pelkkiä määriä ei voida käyttää mittapuuna tietovaatimuksia asetettaessa. 
Tuotantomäärät eivät etenkään sovellu kriteeriksi ihmisten ja ympäristön turvallisuutta 
parannettaessa tavoitteiden mukaisesti.

Määräpainotteista lähtötapaa ei voida pitää kohtuullisena, vaan se on oikeudellisesti 
tarkasteltuna suhteeton: siitä aiheutuva vaivannäkö ei ole oikeassa suhteessa koituvaan 
ekologiseen tai yhteiskunnalliseen hyötyyn.

Määräpainotteisesta lähestymistavasta koituu muitakin epäsuotavia vaikutuksia:

Kemikaalien kirjon ja valmistuksen rajoittaminen

Ehdotettu REACH-malli merkitsee taloudelle huomattavia kustannuksia. Jo yhtä kemikaalia 
koskevien tietojen hankkimisesta aiheutuu määrän mukaan porrastettujen vaatimusten 
mukaisesti 20 000–400 000 euron välittömät kustannukset. Rekisteröinnistä aiheutuvat 
kustannukset eivät ole useinkaan järkevässä suhteessa liikevaihtoon, etenkin silloin kun on 
kyse pienimuotoisesta tuotannosta (yhdestä kymmeneen tonnia vuodessa). Tällöin EU:ssa ei 
enää kannattaisi valmistaa eikä EU:hun kannattaisi tuoda pienten tuotantomäärien 
kemikaaleja, joiden avulla etenkin pk-yritykset kykenevät vakiinnuttamaan asemansa tietyllä 
kapealla markkinasegmentillä. Yleisesti ottaen on syytä pelätä, että 20–40 prosenttia tuotteista 
poistuu markkinoilta, koska kemikaalien rekisteröinti ei ole taloudellisesti 
toteuttamiskelpoista. Elleivät niiden käyttäjät saa korvaavia tuotteita, tuloksena on 
pahimmassa tapauksessa tuotannon keskeytyminen tai siirtyminen tai yrityksen lopettaminen 
ja työpaikkojen katoaminen EU:sta1.

Kokonaisuutena ottaen komission määrärajajärjestelmä kannustaa vääränlaiseen valintaan 
rekisteröintikustannusten eikä suinkaan aineesta aiheutuvien riskien perusteella.

  
1 Kemikaalien korvaaminen puolestaan edellyttää yleensä kallista tutkimusta, koska käyttökelpoisten aineiden ja 
niiden yhdistelmien lukumäärä on luontojaan rajallinen. Lisäksi korvaavien aineiden soveltuvuus, joka on 
varmistettava, riippuu kemiallisista, fysikaalisista, teknisistä ja toksikologisista ominaisuuksista.
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Yritysten liiallinen byrokraattinen taakka

Rekisteröintiin tarvittavien tietojen käsitteleminen vie paljon aikaa. Arvioiden mukaan tämä 
kestää 1–10 tonnin vuosittaisilla määrillä enimmillään kuusi kuukautta ja tätä suuremmilla 
vuosimäärillä 12–15 kuukautta. Tosin käynnissä olevien keskustelujen kuluessa on alennettu 
juuri 1-10 tonnin vuosittaisia määriä koskevia testausvaatimuksia, mutta etenkin pk-yritykset 
katsovat kalliin tietojen hankkimisen olevan niille liikaa. Aikafaktorin lisäksi tarvittava 
henkilökohtainen panos merkitsisi niille äärimmäistä taloudellista rasitusta. Monella pk-
yrityksellä ei yksinkertaisesti ole henkilöstöä, joka osaisi hoitaa monimutkaisen REACH-
menettelyn asianmukaisesti.

Toisaalta alle kymmenen vuosittaisen tonnin määriä koskevien rekisteröintivelvoitteiden 
yksinkertaistaminen lisää rajusti eroa vaatimuksiin, joita sovelletaan kymmentä vuosittaista 
tonnia suurempiin määriin. Tämän vuoksi monet yritykset haluavat välttää toimeksiantoja, 
jotka kasvattaisivat vuosittaista valmistusta tai maahantuontia yli mainitun rajan. Asiaintila on 
täysin ristiriidassa kilpailukyvyn lujittamisen kanssa.

On totta, että moni REACH-menettelyn kohta perustuu tuttuihin menettelyihin, joita 
sovelletaan uusista aineista ilmoittamiseen ja olemassa olevien aineiden käsittelyyn. 
Kyseisistä säännöksistä saadut kokemukset eivät kuitenkaan konkretisoidu REACH-
menettelyssä. Uusia ja olemassa olevia aineita koskevissa säännöksissä on havaittu jo 
nykyisen rajatun soveltamisalan puitteissa selkeitä heikkouksia. Tämä ei ole suinkaan 
vähäisin syy EU:n kemikaalilainsäädännön uudistamistarpeelle. Koska uusille aineille on 
myönnetty ainoastaan vähän lupia, on kiistatonta, että EU:n soveltama menettely on liian 
byrokraattinen Japanin ja Yhdysvaltain menettelyihin verrattuna. Myös olemassa olevia 
aineita koskeva menettely on osoittautunut liian seikkaperäiseksi. Heikkouksia ei kuitenkaan 
pyritä poistamaan, vaan menettely pyritään laajentamaan kaikkia aineita koskevaksi. Edellä 
mainittu huomioon ottaen on kosolti syytä epäillä REACH-järjestelmän toimivuutta.

Innovointi- ja kilpailukyvyn rajoittaminen

Ehdotettu REACH-malli saattaa pitkällä aikavälillä vahingoittaa EU:n talouden 
innovointikykyä. Innovointi merkitsee mm. nykyisten aineiden käyttämistä uusina 
yhdistelminä ja uusissa menetelmissä. Ehdotetut säännökset hankaloittavat innovatiivisten 
ideoiden toteuttamista, koska ne vähentävät käytettävissä olevien aineiden määrää ja 
merkitsevät huomattavaa byrokraattista taakkaa uusien ideoiden toteuttajille, mikä on vastoin 
Lissabonin strategiassa vahvistettua tavoitetta (EU:sta tehdään maailman kilpailukykykyisin 
alue). Tämä heikentää keskipitkällä aikavälillä EU:n kilpailukykyä pysyvästi verrattuna 
kilpailijoihin, joilla ei ole vastaavaa taakkaa kannettavanaan. 

Rasitus kohdistuu erityisesti pk-yrityksiin. EU:n vetovoimaisuus yritysten toimipaikkana 
vähenisi ja investointeja peruttaisiin. Vaikutukset saattavat kohdistua erityisen voimakkaina 
uusiin jäsenvaltioihin, joilla ei ole juurikaan kokemusta vastaavista säännöksistä. Vaikutuksia 
ei ole tähän mennessä juuri tutkit ja maailmankauppaan kohdistuvat vaikutukset ovat nekin 
ongelmallisia. Eräät ehdotetun järjestelmän osatekijät saattavat luoda WTO-määräysten 
kanssa ristiriidassa olevia kaupan esteitä.

Perimmiltään on siis syytä kysyä, palveleeko komission lähestymistapa kestävän politiikan 
tavoitetta, eli otetaanko siinä tasapainoisesti huomioon, taloudelliset, ekologiset ja 
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yhteiskunnalliset tekijät. Asetusehdotuksen piirteistä ovat arveluttavimpia etenkin erittäin 
tiukat testaus- ja dokumentointivaatimukset ja niistä aiheutuvat kustannukset, jotka 
merkitsevät huomattavaa lisärasitusta. Tällöin aineiden, valmisteiden ja useiden tuotteiden 
kustannukset nousevat tuntuvasti. Lisäksi innovointien markkinoille saapuminen viivästyy, 
mikä merkitsee valtavaa kilpailuhaittaa EU:lle. Lisäksi ehdotetusta uudesta menettelystä 
seuraa yrityksille ja viranomaisille lisää hallinnollista kuormitusta, josta selviäminen on 
työlästä. Kauaskantoiset tiedotus- ja julkaisemisvelvoitteet taas vaarantavat henkisen 
omaisuuden suojan ja niin muodoin yritysten innovointivalmiudet ja toiminnan jatkumisen.

III. Parantamismahdollisuudet

Julkisuudessa käydyissä keskusteluissa ja etenkin neuvoston työryhmissä on puitu, voidaanko 
komission ilmoittamat tavoitteet saavuttaa yksinkertaisilla ja käytännönläheisillä, mutta 
samalla tehokkaammilla menetelmillä. Komissio korostaa itse EU:n kemianteollisuuden 
ylläpitoa ja lujittamista koskevaa tavoitetta. Tavoitteen on konkretisoiduttava EU:n uudessa 
kemikaalipolitiikassa. REACH-menettelyn on siten edistettävä investointi- ja 
innovointiedellytyksiä eikä karsittava niitä. Sen avulla on voitava perustaa uusia yrityksiä ja 
luoda uusia työpaikkoja sen sijaan, että nykyiset yritykset ja työpaikat vaarannettaisiin. 
Lopuksi sen avulla on kohennettava EU:n yritysten lähtökohtia kansainvälisessä kilpailussa. 
Eräät neuvoston keskusteluihinkin päätyneet ehdotukset soveltuvat hyvin komission 
ehdotuksen käytännöllisyyden kohentamiseen.

1. Altistusluokat ja etusijajärjestys

Altistusluokkien käsite systematisoi ja täsmentää tietovaatimuksia. Tuoteryhmien tarkastelun 
sijasta voidaan – aineen käytöstä riippumatta – yksilöidä ja luokitella ihmisten ja ympäristön 
altistumista. Tällöin kootaan yhteen tyypillisiä altistumistilanteita, jotka edellyttävät yhtäläisiä 
suojelutoimia. Määrääviä tekijöitä ovat tärkeimmät tavat, joilla aine päätyy ihmiseen (suun 
kautta, sisäänhengitys tai ihokosketus), ympäristöön kulkeutumisen vaihtoehdot (ilma, vesi, 
maaperä, eliöstö) sekä altistumisen kesto (kerta-altistus tai lyhytaikainen, tilapäinen, toistuva 
tai pitkäaikainen altistus). Kussakin altistumisluokassa määritellään ja ryhmitetään: 
periaatteellinen käyttöala (teollinen, käsityöläiskäyttö tai yksityiskäyttö) ja hyväksyttävät 
altistumistasot. Jos kaikki ketjun toimijat tekevät työtä altistumisluokkien parissa, ensi 
vaiheen riskinarviointiin riittävät vähimmäistiedot, jotka kattavat tärkeimmät fysikaalis-
kemialliset ominaisuudet sekä ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat akuutit vaikutukset. 
Lisätestien suorittaminen riippuu kulloisestakin altistumistilanteesta. Mitä vakavammasta 
altistumisesta on kyse, sitä tiukempia ajallisia ja sisällöllisiä vaatimuksia 
rekisteröintimenettelyssä on sovellettava. Lisäksi tämä tarkoittaisi rekisteröitävien aineiden 
ainesosien etusijajärjestykseen asettamista, jotta riskitekijöistä voidaan huolehtia 
kokonaisuudessaan. Tällöin olisi hyödynnettävä täydennyksenä yrityksissä jo olevia tietoja, 
jotta tunnetusti riskialttiit aineet voitaisiin yksilöidä mahdollisimman pian ja käsitellä 
rekisteröintimenettelyssä ensisijaisina. Tämä koskee karsinogeenisuutta ja mutageenisyyttä 
aiheuttavia ja lisääntymismyrkyllisiä aineita (CMR-aineet), hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita (PBT-aineet) sekä erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti eläviin 
kudoksiin kertyviä aineita (vPvB-aineet).

Nordrhein-Westfalenin (Saksan liittotasavalta) osavaltion hallituksen laatima simulaatio on 
osoittanut käytännössä, että yksittäisaltistusten kirjo voidaan jakaa altistusluokkiin, joiden 
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lukumäärä pysyy hahmotettavana, ja että näin täytyy tehdä, jotta järjestelmä olisi ylipäätään 
käytännöllinen.

Tämä lähestymistapa karsisi selvästi rekisteröimisestä aiheutuvaa kuormitusta vesittämättä 
kuitenkaan ihmisten ja ympäristön suojelemista. valmistajat ja käyttäjät voisivat keskittyä 
riskejä arvioidessaan muutamaan luokkaan sen sijaan, että tarkasteltaisiin erikseen kaikkia 
yksittäisiä käyttötapoja. Jatkokäyttäjien ilmoitusvelvollisuus kevenisi, jalostusarvoketjujen 
tiedontulva vähenisi ja taloudellisesti merkittävät tiedot voitaisiin suojata paremmin. Aineiden 
käyttöä ja saatavuutta koskeva joustavuus paranisi, jolloin epäsuotuisat talousvaikutukset 
lievenisivät. On syytä välttää mahdollisimman pitkälle aineiden poistamista markkinoilta 
ainoastaan sen vuoksi, ettei tuotteiden testaus- ja rekisteröintikustannuksiin ole varaa. 
Lähestymistapa yksinkertaistaisi myös viranomaisten valvontatehtäviä.

Altistusluokkien ja vähimmäistietojen yhdistelmä on tehokas väline, jolla voidaan suojella 
kohdennetusti – eli todellisen altistumisen perusteella – niin ihmisiä kuin ympäristöäkin ja 
vähentää samalla yritysten ja viranomaisten resurssitarvetta ja hallinnollista taakkaa.

2. Yksi rekisteröinti yhtä kemikaalia kohden (one substance – one registration, OSOR)

Ehdotus kunkin aineen rekisteröimisestä ainoastaan kertaalleen on häikäisevän 
yksinkertainen. Kun tietystä aineesta on saatu havainnot, olisi perusteetonta koota tarvittavat 
tiedot uudelleen ja maksaa siitä uudelleen. OSOR-ehdotus soveltuu periaatteessa mainiosti 
yritysten ja viranomaisten hallinnollisen taakan merkittävään keventämiseen. Tosin ajatuksen 
täytäntöönpanossa ilmeneviä, kustannusten jakamista, liikesalaisuuksien säilyttämistä ja 
kartellilainsäädäntöä koskevia ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Nähtäväksi jää, mitä mieltä 
neuvosto lopulta on Yhdistyneen kuningaskunnan ja Unkarin hallitusten esittämästä 
näkemyksestä.

IV. Yleisarvio

Vaikka komission esittämistä EU:n kemikaalipolitiikan tavoitteista vallitsee yksimielisyys, 
komission ehdotusta on arvosteltu voimakkaasti etenkin määräpainotteisen lähestymistavan 
vuoksi. Komission ehdotuksen perusteellisesta muuttamisesta keskustellaan sekä 
julkisuudessa että neuvoston tilapäisissä työryhmissä. Työasiakirjassa olisi syytä paneutua 
tähän perustavanlaatuiseen järjestelmälliseen arvosteluun. Lainsäädäntötyön jatkaminen 
edellyttää päätöstä siitä, pitäytyykö komissio määräpainotteisessa lähestymistavassaan vai 
otetaanko kemikaalilainsäädännön lähtökohdaksi altistumispainotteinen lähestymistapa – jota 
olisi parasta täydentää yksi rekisteröinti kemikaalia kohden -menetelmällä. Toiseksi 
puutteeksi on osoittautunut, että komission ehdotuksen käytännöllisyyttä ja seurauksia 
koskevat tutkimukset ovat olleet riittämättömiä. Sen vuoksi on syytä pitää myönteisenä, että 
komissio on teettämässä yhdessä talouden toimijoiden kanssa lisätutkimuksia arvioiduista 
seurauksista. Tulokset on syytä ottaa huomioon parlamentin lainsäädäntötyössä. Lopuksi on 
syytä muistuttaa, että myös Euroopan parlamentissa järjestetään ensi vuoden alussa 
kuulemistilaisuuksia, joiden tulokset on myös otettava huomioon lainsäädäntöä laadittaessa. 
Komissionkaan ei kannattaisi pitäytyä itsepintaisesti luonnoksessaan, vaan tehdä neuvoston ja 
parlamentin kanssa yhteistyötä vakuuttavan säännöstön luomiseksi. Kaikkien toimielinten on 
pyrittävä yhdessä mahdollistamaan ihmisiä ja ympäristöä parhaalla mahdollisimmalla tavalla 
suojaava vaarallisten aineiden käytännöllinen ja edullinen käsittely, ja edistämään samalla 
Euroopan unionin innovointivalmiuksien, kilpailukyvyn, vientivalmiuksien ja investointien 
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lujittamista. Tämä on välttämätöntä, jotta Lissabonin strategiassa asetetut tavoitteet voidaan 
saavuttaa.
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