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B9-0202/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin 
käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti (REACHLaw Ltd)
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan 
myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACHLaw Ltd) (D066992/01),

– ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission 
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission 
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 
18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/20061, jäljempänä ’REACH-asetus’, ja erityisesti sen 64 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitean (RAC) ja 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) REACH-asetuksen 
64 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimittamat lausunnot2,

– ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20113 11 ja 13 artiklan

1 EUVL L 396, 30.7.2018, s. 1.
2 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot käytöstä 1 (kromitrioksidiseosten formulointi 
funktionaaliseen kromipinnoitukseen, koristelu- ja pintakäsittelytarkoituksessa tehtävään funktionaaliseen 
kromipinnoitukseen (sähköpinnoitusta lukuun ottamatta) sekä eri teollisuudenalojen, erityisesti arkkitehtuurin, 
autoteollisuuden, metallinvalmistuksen ja viimeistelyteollisuuden, ja yleistekniikan käyttötarkoituksiin) ovat 
saatavilla osoitteessa 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot käytöstä 2 (funktionaalinen kromipinnoitus) ovat 
saatavilla osoitteessa 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot käytöstä 4 (pintakäsittely (sähköpinnoitusta lukuun 
ottamatta) eri teollisuudenalojen, erityisesti arkkitehtuurin, autoteollisuuden, metallinvalmistuksen ja 
viimeistelyteollisuuden, ja yleistekniikan käyttötarkoituksiin) ovat saatavilla osoitteessa 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Käyttö 3 (koristelutarkoituksessa tehtävä funktionaalinen kromipinnoitus), josta hakija myös jätti hakemuksen ja 
josta RAC ja SEAC antoivat 19. toukokuuta 2017 lausunnot (saatavilla osoitteessa 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) ei kuulu ehdotuksen 
komission täytäntöönpanopäätökseksi soveltamisalaan.
3 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2019 asiassa T-837/16 annetun unionin yleisen 
tuomioistuimen tuomion4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A. toteaa, että kromitrioksidi lisättiin erityistä huolta aiheuttavien aineiden 
ehdokasluetteloon REACH-asetuksen mukaisesti vuonna 20105, koska se on luokiteltu 
syöpää aiheuttavaksi (kategoria 1A) ja perimää vaurioittavaksi (kategoria 1B) aineeksi;

B. toteaa, että kromitrioksidi sisällytettiin REACH-asetuksen liitteeseen XIV vuonna 
20136, koska se oli luokiteltu syöpää aiheuttavaksi ja perimää vaurioittavaksi aineeksi, 
sitä käytettiin unionissa monin paikoin suuria määriä ja se aiheuttaa merkittävän 
altistumisen riskin työntekijöille7, ja että tuolloin lopetuspäiväksi vahvistettiin 21. 
syyskuuta 2017;

C. toteaa, että yritysten, jotka halusivat jatkaa kromitrioksidin käyttöä, oli jätettävä 
lupahakemus 21. maaliskuuta 2016 mennessä;

D. toteaa, että REACHLaw Ltd, jäljempänä ’hakija’, toimii venäläisen kromitrioksidin 
valmistajan, Novotroitsk Plant of Chromium Compounds -osakeyhtiön (NPCC), 
ainoana edustajana;

E. toteaa, että hakija on jättänyt lupahakemuksen kromitrioksidin neljästä 
käyttötarkoituksesta, jäljempänä ’NPCC-hakemus’; panee merkille, että NPCC-
hakemuksen ohella toimitetut keskeiset asiakirjat ovat samat kuin ”muuttamaton 
lopullinen versio”8, joka toimitettiin osana hakemusta, jonka LANXESS Deutschland 
GmbH ja kuusi muuta yritystä toimittivat yhdessä, jäljempänä ’LANXESS-hakemus’, 
yli 150 yrityksen muodostaman yhteenliittymän, jonka tarkasta jäsenmäärästä ei 
kuitenkaan ole tietoa, puolesta;

F. panee merkille, että ainoa ei-luottamuksellinen tieto, jonka hakija on toimittanut 
LANXESS-hakemukseen sisältyneiden tietojen lisäksi, on puolisivuinen ilmoitus, jossa 
todetaan sen olleen yhteydessä unionin asiakkaisiinsa, jotka kaikki ovat vain jakelijoita, 
saadakseen yksityiskohtaisempia ja käyttökohtaisia tietoja niiltä, niiden asiakkailta ja 
toimitusketjun loppupään jatkokäyttäjiltä tietopohjan lujittamiseksi, mutta saaneen vain 

4 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.
5 ECHAn pääjohtajan päätös 14. joulukuuta 2010 erityistä huolta aiheuttavien aineiden sisällyttämisestä 
ehdokasluetteloon, ED/95/2010, on saatavilla osoitteessa https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-
9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Komission asetus (EU) N:o 348/2013, annettu 17. huhtikuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) liitteen XIV muuttamisesta (EUVL L 108, 18.4.2013, s. 1).
7 Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) suositus 20. joulukuuta 2011 aineiden sisällyttämisestä liitteeseen XIV on 
saatavilla osoitteessa 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Ks. esimerkiksi käytön 2 osalta hakijan toimittamassa kemikaaliturvallisuusraportissa oleva ”huomautus 
lukijalle”, joka on saatavilla osoitteessa https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-
a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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muutaman täytetyn kyselylomakkeen9; toteaa, että hakija ei siis onnistunut hankkimaan 
asiakkailtaan yksityiskohtaisempia ja käyttökohtaisia tietoja, minkä vuoksi se tukeutuu 
yksinomaan LANXESS-hakemuksen ohella toimitettuun muuttamattomaan lopulliseen 
versioon;

G. huomauttaa, että LANXESS-hakemus ei selvästikään täyttänyt REACH-asetuksen 
vaatimuksia, minkä parlamentti on jo tuonut yksityiskohtaisesti komission tietoon 27. 
maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa10;

H. pitää ilmeisenä, että NPCC-hakemus, joka on LANXESS-hakemuksen kopio, on yhtä 
puutteellinen;

I. pitää huolestuttavana, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi ei 
puututa vakaviin huolenaiheisiin, joita parlamentti toi esiin vastustaessaan ehdotusta 
komission täytäntöönpanopäätökseksi LANXESS-hakemuksesta, ja että komissio tästä 
huolimatta ehdottaa luvan myöntämistä NPCC:lle hakijan välityksellä;

J. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan11 REACH-
asetuksen ensisijaisena tavoitteena on sen johdanto-osan 16 kappaleen mukaisesti 
varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso;

K. ottaa lisäksi huomioon, että REACH-asetuksen 55 artiklan ja johdanto-osan 
12 kappaleen mukaan lupamenettelyn keskeinen tavoite on korvata erityistä huolta 
aiheuttavat aineet turvallisemmilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla;

L. panee merkille RAC:n vahvistaneen, että kromitrioksidin syöpää aiheuttaville 
ominaisuuksille ei ole mahdollista määrittää ”johdettua vaikutuksetonta 
altistumistasoa”12, joten kromitrioksidia pidetään REACH-asetuksen 60 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ”kynnysarvottomana” aineena eli aineena, jolle ei 
voida määrittää teoreettista ”turvallista altistumistasoa”;

M. toteaa, että REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan mukaan sellaisen aineen käytölle, 
jolle ei voida määrittää turvallista altistumistasoa, voidaan myöntää lupa ainoastaan, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan ylittävän ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aineen käytöstä aiheutuvan riskin eikä soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita 
ole saatavilla;

N. toteaa, että REACH-asetuksen 62 artiklan 4 kohdan d alakohdassa edellytetään hakijan 
toimittavan kyseisen asetuksen liitteen I mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin; toteaa, 
että raporttiin on sisällyttävä altistustasojen estimointi, jossa otetaan huomioon 
erityisesti ”edustavat” altistumistiedot, aineen määrä kutakin tunnistettua käyttöä kohti 

9 Ks. edellinen alaviite.
10 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission 
täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Lanxess Deutschland GmbH ja muut) 
(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0317).
11 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.7.2009, S.P.C.M. SA ja muut v. Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45 kohta.
12 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. esim. lausunnot käytöstä 2, s. 4.
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sekä prosesseihin liittyvät työntekijöiden toiminnat ja heidän aineelle altistumisensa 
kesto ja toistuvuus13;

O. panee merkille, että hakija aikoo tuoda unioniin vuosittain jopa 1 000 tonnia 
kromitrioksidia14, mutta se ei ole toimittanut perustietoja, kuten tietoja tonnimäärän 
jakautumisesta lupahakemuksen kohteena olevien käyttötarkoitusten mukaan, vaan 
pelkästään esittänyt arvion, että suhteellinen jakauma on sama kuin LANXESS-
hakemuksessa15, joka koski 6 000:tta tonnia käyttöön 2 ja 900:aa tonnia käyttöön 416;

P. panee merkille, että hakija on ilmoittanut sen toimitusketjun olevan sama kuin 
LANXESS-hakemuksessa, mutta se ei ole kuitenkaan toimittanut lukuja asianomaisten 
jatkokäyttäjien lukumäärästä eikä NPCC:n tuonnin seurauksena altistuvien 
työntekijöiden lukumäärästä, mikä jo sinänsä riittää osoittamaan, että NPCC-hakemus ei 
ole vaatimusten mukainen; panee merkille, että vaikka RAC ja SEAC totesivat, ettei 
toimitusketjujen identtisyyttä ole mahdollista vahvistaa, ne kuitenkin perustivat 
lausuntonsa tähän oletukseen17;

Q. ottaa huomioon, että LANXESS-hakemuksessa esitettyjen lukujen perusteella NPCC-
hakemus saattaa koskea erittäin suurta määrää jatkokäyttäjiä (yli 2 100 käyttöpaikkaa) 
monenlaisilla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, hydrauliikan tai 
yleistekniikan alalla, painatus-, puhdistus- tai elintarvikealalla ja sotatarvike- tai 
terästeollisuudessa, jolloin altistuu suuri määrä (yli 32 000) työntekijöitä ja erittäin suuri 
määrä (21 miljoonaa) ihmisiä, joiden arvioidaan työskentelevän ja asuvan lähialueilla18;

R. panee merkille RAC:n arvioineen aikoinaan, että luvan myöntäminen LANXESS-
hakemuksen perusteella aiheuttaisi joka vuoksi 30 tilastollista kuolemaan johtavaa 
syöpätapausta niiden käyttötarkoitusten osalta, joihin NPCC-hakemuksessa haetaan 
lupaa19;

S. ottaa huomioon, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi koskee virallisesti 
kolmea ”käyttöä”; ottaa huomioon, että SEAC:n mukaan käyttöjen 2 ja 4 
käyttökuvausten ”käyttöala on äärimmäisen laaja”20; katsoo, että tämä vesittää 
riskinarvioinnin, sosioekonomisen arvioinnin sekä sopivien vaihtoehtojen saatavuuden 
arvioinnin;

T. ottaa huomioon RAC:n panneen LANXESS-hakemuksessa kunkin lupahakemuksen 
kohteena olevan käyttötarkoituksen kohdalla merkille eroavuudet mahdollisten 

13 REACH-asetuksen liitteessä I oleva 5 jakso, erityisesti 5.2.4 kohta.
14 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. esim. lausunnot käytöstä 2, s. 6.
15 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. esim. lausunnot käytöstä 2, s. 12.
16 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. lausunnot käytöstä 2, liite 1, s. 28, ja lausunnot 
käytöstä 4, liite 1, s. 42.
17 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. esim. lausunnot käytöstä 2, s. 7.
18 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. lausunnot käytöstä 2, liite 1, s. 42, ja lausunnot 
käytöstä 4, liite 1, s. 55–56.
19 Ks. edellinen alaviite.
20 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, ks. lausunnot käytöstä 2, liite 1, s. 36, ja lausunnot 
käytöstä 4, liite 1, s. 59.
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käyttöpaikkojen kokonaismäärässä (enimmillään 1 590), yrityskonsortion jäsenten 
määrässä (150+) ja mitatuissa altistumistiedoissa (6–23 käyttöpaikasta);

U. toteaa tämän merkitsevän, että tiedot, joiden oli tarkoitus edustaa hyvin erilaisia 
pinnoituslaitoksia eri puolilta unionia, olivat peräisin alle 2 prosentista kyseisiä laitoksia 
ja vain neljänneksestä tai jopa alle kymmenesosasta jäsenvaltioita21;

V. ottaa huomioon, että tämän johdosta RAC yksilöi merkittäviä epävarmuustekijöitä 
asiaankuuluvassa riskinarvioinnissa, mikä herättää vakavaa huolta muun muassa 
työntekijöiden altistumista koskevien tietojen edustavuudesta ja luotettavuudesta22;

W. toteaa, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi pannaan merkille, ettei 
tarvittavia työntekijöiden altistusskenaarioita koskevia tietoja ole toimitettu23;

X. panee merkille, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi ei todeta 
NPCC-hakemusta REACH-asetuksen 60 artiklan 7 kohdan vastaiseksi vaan sen sijaan 
edellytetään vain, että hakija toimittaa puuttuvat tiedot24 tarkistusraportissaan, joka 
annetaan vuosia päätösehdotuksen hyväksymisen jälkeen25;

Y. katsoo, että REACH-asetuksen 61 artiklassa säädetyn tarkistusraportin ei ole tarkoitus 
antaa yrityksille lisäaikaa täyttää aukkoja tiedoissa, jotka on toimitettava ennen luvan 
myöntämistä, koska tällaiset tiedot ovat keskeisellä sijalla päätöksenteossa, vaan 
tarkoituksena on varmistaa, että hakemuksessa alun perin esitetyt tiedot ovat edelleen 
ajan tasalla;

Z. huomauttaa unionin yleisen tuomioistuimen todenneen selvästi, että REACH-asetuksen 
60 artiklan 8 ja 9 kohdassa säädettyjen lupaan liittyvien ehtojen tarkoituksena ei voi olla 

21 Käyttö 2: yhteensä 1 590 käyttöpaikkaa ja altistumistiedot mitattu 23 käyttöpaikasta seitsemässä eri 
jäsenvaltiossa (ks. RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, liite 1, s. 7–8). Käyttö 4: yhteensä 
515 käyttöpaikkaa ja altistumistiedot mitattu 11 käyttöpaikasta kahdessa eri jäsenvaltiossa (ks. RAC:n ja 
SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot, liite 1, s. 8-9).
22 Ks. RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot käytöstä 2, liite 1, s. 24, ja käytöstä 4, liite 1, 
s. 36: ”Suurin epävarmuus johtuu siitä, että toimintaolosuhteiden, riskinhallintatoimenpiteiden ja tiettyjä tehtäviä 
ja käyttöpaikkoja koskevien altistumisarvojen välillä ei ole selkeää yhteyttä, joka olisi hakemuksen kannalta 
edustava. RAC pitää tätä hakemuksen olennaisena puutteena, kun otetaan huomioon, että 
kromipinnoituslaitosten välillä on suuria eroja, jotka liittyvät esimerkiksi rakennusten tilasuunnitteluun, 
pinnoitustoimintojen laajuuteen ja tiheyteen, prosessin automatisoinnin tasoon, elektrolyysin käyttöön, 
käsiteltyjen osien kokoon ja kohdepoiston saatavuuteen, joka vaikuttaa altistukseen ja sen hallitsemisen 
edellyttämiin riskinhallintatoimenpiteisiin.” (alleviivaus lisätty).
23 Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi, johdanto-osan 6 kappale.
24 Ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi olevassa 2 artiklassa edellytetään nimenomaisesti muun 
muassa seuraavia: ”Luvanhaltijan on laadittava erityisiä altistumisskenaarioita edustaville prosesseille, 
operaatioille ja yksittäisille tehtäville (mukaan lukien automatisoidut ja manuaaliset järjestelmät sekä avoimet ja 
suljetut järjestelmät ja niiden yhdistelmät) ja kuvattava riskinhallintatoimenpiteet ja toimintaolosuhteet, joiden 
on oltava kaikkia luvan saaneiden käyttöjen toteutuspaikkoja edustavia ja joiden avulla hallitaan työntekijöiden 
altistumista kromi(VI):lle ja sen päästöjä ympäristöön kussakin yksittäisessä skenaariossa. Altistusskenaarioissa 
on oltava tiedot altistustasoista, joihin kyseisten riskinhallintatoimenpiteiden ja toimintaolosuhteiden 
toteuttaminen johtaa [...]. ”
25 Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi, johdanto-osan 20 kappale ja 7 artikla.
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korjata mahdollisia puutteita lupahakemuksessa tai arvioinnissa, joka komission kuuluu 
suorittaa26;

AA. huomauttaa, että luvan myöntäminen NPCC-hakemuksen perusteella huolimatta siitä, 
että toimitetut kemikaaliturvallisuusraportin tiedot eivät selvästikään ole edustavia, vie 
tarkoituksen ennakkolupajärjestelmältä, jossa todistustaakka on hakijalla27;

AB. ottaa lisäksi huomioon, että SEAC:n lausunnossa korostettiin hakijan esittämässä 
vaihtoehtojen analyysissa olevia merkittäviä epävarmuustekijöitä, mihin viitataan myös 
ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi28;

AC. ottaa huomioon, että erityistä huolta aiheuttavan aineen tekninen vaihtoehto voi olla 
tapa suorittaa sama toiminta niin, että suorituskyky saattaa olla alhaisempi mutta on silti 
hyväksyttävä, taikka tuotantoon, prosessiin tai tuotteeseen liittyvä muutos, jonka 
ansiosta ainetta ei enää tarvita29;

AD. ottaa huomioon, että LANXESS-hakemuksessa toimitetun vaihtoehtojen analyysin 
mukaan yksittäisiä käyttötarkoituksia varten on saatavilla vaihtoehtoja, mutta olisi 
haastavaa löytää yksi ainoa korvaava vaihtoehto, joka sopii kaikkiin tarkoituksiin ja 
kaikkiin käyttöihin30;

AE. katsoo, että erityisesti sellaisessa lupahakemuksessa, joka kattaa hyvin erilaisia aloja ja 
käyttötarkoituksia varsin erilaisine suorituskykyvaatimuksineen, tällainen ”yksi sopii 
kaikille” -lähestymistapa syrjii perusteettomasti vaihtoehtoja, jotka ovat saatavilla joko 
tietyillä aloilla tai tiettyihin käyttötarkoituksiin, ja jos kyseistä lähestymistapaa 
noudatetaan, se vapauttaisi hakijan lainvastaisesti velvollisuudesta osoittaa jokaisen 
lupahakemuksen kohteena olevan käyttötarkoituksen kohdalla, ettei vaihtoehtoa ole; 
toteaa, että tällaisessa lähestymistavassa ei oteta huomioon REACH-asetuksen 
55 artiklassa säädettyä korvaamistavoitetta eikä se kannusta innovointiin;

AF. panee merkille, että Saksan liittovaltion työterveys- ja työturvallisuuslaitoksen hiljattain 
tekemässä tutkimuksessa on vahvistettu, että funktionaaliselle kromipinnoitukselle on 
saatavilla soveltuvia vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin31;

26 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 82–83 
kohta.
27 Ks. etenkin REACH-asetuksen 1 artiklan 3 kohta.
28 Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi, johdanto-osan 12 kappale.
29 Lupahakemuksen laadintaohjeet (EUVL C 28, 28.1.2011, s. 1).
30 Vaihtoehtojen analyysi, s. 11–12: ”Kromitrioksidin korvaamiseksi testataan useita vaihtoehtoja. Haasteena on 
löytää korvaava aine, joka vastaa kaikkien erityyppisten tuotteiden ja kunkin käyttötarkoituksen erilaisten 
käyttötapojen vaatimuksia ja joka samalla on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Monet 
tämänhetkisistä vaihtoehdoista sopivat yksittäisiin käyttötarkoituksiin, kun jotkut funktionaaliseen kromaukseen 
liittyvistä vaatimuksista täyttyvät mutta millään niistä ei ole kaikkia keskeisiä kromitrioksidin vesiliuoksella 
tehtävän funktionaalisen kromauksen ominaisuuksia.”
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 ”Survey on technical and economic feasibility of the available alternatives for chromium trioxide on the 
market in hard/functional and decorative chrome plating”, Liittovaltion työterveys- ja työturvallisuuslaitos, 
Saksa, 2020, tiivistelmän viimeinen kappale: ”Tässä tutkimuksessa kuitenkin yksilöitiin saatavilla olevia 
vaihtoehtoja, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia – joskus vain yhdessä tai muutamassa 
käytössä mutta toisinaan myös laajemmilla käyttöaloilla. Jotkut vaihtoehdoista ovat vakiintuneita tekniikoita, 
joiden vahvuudet ja puutteet ovat tiedossa. Meneillään oleva kehitystyö tulee vielä laajentamaan näiden 

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
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AG. panee merkille SEAC:n todenneen sekä käytön 2 että 4 osalta, että ”lupahakemuksen 
kohteena olevan käyttötarkoituksen laajaan käyttöalaan [...] kuuluu teknisiä sovelluksia, 
joille on kenties jo nyt tai lähitulevaisuudessa saatavilla toteutettuja soveltuvia 
vaihtoehtoja”, mutta lausuneen kuitenkin lopuksi, että ”hakijan suorittama asiaan 
liittyvä arviointi on liian yleinen näiden sulkemiseksi luvan soveltamisalan 
ulkopuolelle”32;

AH. toteaa näin ollen, että yhtään hakemusta ei ole nimenomaisesti jätetty luvan 
soveltamisalan ulkopuolelle;

AI. ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut luvan, koska 
komissiolla ei ollut riittävästi olennaisia ja luotettavia tietoja voidakseen todeta joko, 
ettei soveltuvia vaihtoehtoja mihinkään haettuun käyttötarkoitukseen ollut saatavilla, tai 
että luvan myöntämispäivänä vaihtoehtojen puuttumista koskevia jäljellä olevia 
epävarmuustekijöitä voitiin pitää merkityksettöminä33;

AJ. toteaa, että tässä tapauksessa vaihtoehtojen analyysiin liittyvät epävarmuustekijät eivät 
todellakaan olleet merkityksettömiä, koska SEAC katsoi, että hakijan toimintatapa 
olemassa olevien vaihtoehtojen suhteen ei ollut ”täysin asianmukainen”34;

AK. ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut, että on hakijan 
tehtävä osoittaa, ettei vaihtoehtoja ole saatavilla, ja että kun tätä todistustaakkaa ei 
täytetä, hakijalle ”ei [...] voida myöntää lupaa”; toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin 
totesi samassa asiassa myös, että ”kukaan lupamenettelyyn osallistuvista toimijoista – 
kuten eivät myöskään ECHA eikä komissio – [ei] ole velvollinen osoittamaan 
päinvastaista sen edellytyksen osalta, joka liittyy vaihtoehtojen puuttumiseen, eli että 
vaihtoehtoja on tosiasiallisesti saatavilla”35;

AL. ottaa huomioon, että SEAC:n kiinnitettyä huomiota vaihtoehtojen saatavuutta koskeviin 
epävarmuustekijöihin komissio ehdottaa nyt luvan myöntämistä sillä oletuksella, että 
kaikille soveltamisalaan kuuluville käyttötarkoituksille ei ole saatavilla soveltuvia 
vaihtoehtoja, eikä olennaisten ja luotettavien tietojen perusteella ja että tämä tapahtuu 
tilanteessa, joka johtuu siitä, että hakija ei ole täyttänyt todistustaakkaa, toisin kuin 
unionin yleinen tuomioistuin on vaatinut36;

AM. ottaa huomioon, että ”sen varmistamiseksi, että lupa koskee vain käyttöjä, joille ei ole 
saatavilla soveltuvia vaihtoehtoja, komissio pitää tarpeellisena täsmentää käyttöjen 2 ja 

prosessien soveltamisalaa ja eritelmiä.” https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot käytöistä 2 ja 4, s. 15.
33 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
86 kohta.
34 RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 2017 antamat lausunnot käytöstä 2, liite 1, s. 37: ”Hakijan mukaan hakemus 
ei kuitenkaan kata käyttötarkoituksia, joissa korvaaminen on jo mahdollista. Hakija ei kuitenkaan täsmennä, 
mistä käyttötarkoituksista on kyse, eikä niihin liittyviä teknisiä vaatimuksia. SEAC katsoo, että hakijan 
toimintatapa tämän ongelman ratkaisemisessa ei ole täysin asianmukainen, ja korostaa, että hakijan on 
osoitettava konkreettisemmin, että korvaamista on tehty tapauksissa, joissa se on jo mahdollista. Tähän olisi 
voinut riittää vaihtoehtojen tarkempi ja käyttökohtainen arviointi.”
35 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
79 kohta.
36 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
86 kohta.

https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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4 kuvausta” niin, että ilmoitetaan ”keskeiset toiminnot”, sillä ”hakija on täyttänyt 
velvollisuutensa näyttää toteen soveltuvien vaihtoehtojen puuttuminen vain tällaisen 
käyttöjen 2 ja 4 rajoitetun käyttöalan osalta”37;

AN. toteaa ensinnäkin, että se, mitä komissio pitää tosiasiallisen käyttöalan rajoittamisena, 
on täydellinen luettelo kaikista keskeisistä toiminnoista, joihin kromitrioksidia 
käytetään, eikä näin ollen rajoita millään tavalla luvan soveltamisalaa38;

AO. huomauttaa, että unionin yleinen tuomioistuin on nimenomaisesti tyrmännyt komission 
vastaavan yrityksen myöntää lupa sillä verukkeella, että se väitetysti samalla rajoittaa 
soveltamisalaa39;

AP. toteaa toiseksi, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi jätetään hakijan 
tehtäväksi päättää subjektiivisesti luvan myöntämisen jälkeen, onko aineen käyttö 
”tarpeen” kyseisten keskeisten toimintojen kannalta, vaikka tällainen analyysi pitäisi 
tehdä luvan saamisen edellytyksenä;

AQ. toteaa, että komissio siirtää näin hakijalle yksinomaisen toimivaltansa tehdä päätelmä 
vaihtoehtojen analyysista, mikä on vastoin REACH-asetuksen säännöksiä, joissa 
edellytetään komission tekevän lopullisen päätöksen siitä, onko hakija osoittanut 
vakuuttavasti, että tietylle käytölle ei ole olemassa vaihtoehtoa, kuten unionin yleinen 
tuomioistuinkin on muistuttanut40;

AR. toteaa kolmanneksi, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi 
edellytetään, että jatkokäyttäjät toimittavat puuttuvat tiedot vaihtoehtojen analyysista 
luvan myöntämisen jälkeen tekemällä REACH-asetuksen 66 artiklan 1 kohdan 
mukaisen ilmoituksen41;

AS. toteaa, että komissio tarvitsi kuitenkin näitä tietoja voidakseen tehdä päätelmän 
ensinnäkin siitä, oliko kunkin kyseessä olevan hakemuksen osalta saatavilla 
vaihtoehtoja; huomauttaa, että tämä toimintatapa on myös selvästi ristiriidassa unionin 
yleisen tuomioistuimen tuomion kanssa42;

37 Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi, johdanto-osan 13 ja 14 kappale.
38 Vrt. ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi 1 artiklan 1 kohtaa ja RAC:n ja SEAC:n 19. toukokuuta 
2017 antamia lausuntoja käytöstä 2, liite 1, s. 30, ja käytöstä 4, liite 1, s. 44.
39 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
97 kohta: ”Sen toteaminen, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia lyijykromaatteja voidaan käyttää vain 
niissä tapauksissa, joissa kromaatteja sisältävän seoksen suoritusarvot ovat todellakin välttämättömiä, tarkoittaa, 
että aina jatkokäyttäjän löytäessä vaihtoehdon käsiteltävässä asiassa kyseessä oleville lyijykromaateille sen olisi 
lakattava käyttämästä niitä. Tällainen toteamus viittaa kuitenkin vahvasti siihen, ettei komissio riidanalaisen 
päätöksen tekoajankohtana itsekään katsonut, että vaihtoehtojen puuttumiseen liittyvän edellytyksen tutkinta oli 
päättynyt.”
40 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
64 kohta: ”yksinomaan komission tehtävänä on tarkistaa, täyttyvätkö [60 artiklan 4 kohdassa] asetetut 
edellytykset” (alleviivaus lisätty). Ks. myös tuomion 78 kohta.
41 Ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi 5 artikla, jossa edellytetään jatkokäyttäjien antavan 
REACH-asetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisissa ilmoituksissaan seuraavat tiedot: ”selvitys 1 artiklan 
1 kohdassa luetelluista kromitrioksidin keskeisistä toiminnoista, jotka ovat tarpeen niiden käyttöä varten, 
mukaan lukien perustelut sille, miksi tällaiset keskeiset toiminnot ovat välttämättömiä kyseistä käyttöä varten”.
42 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
82 kohta: ”on korostettava, että asetuksen N:o 1907/2006 60 artiklan 8 kohdan ja 9 kohdan d ja e alakohdan 
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AT. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi paitsi palkitsee viivyttelijöitä 
myös jarruttaa innovointia ja lannistaa edelläkävijöitä, jotka ovat investoineet 
turvallisempiin vaihtoehtoihin;

AU. panee merkille unionin yleisen tuomioistuimen katsoneen, että jos soveltuvia 
vaihtoehtoja on yleisesti saatavilla, mutta tällaiset ratkaisut eivät ole teknisesti tai 
taloudellisesti toteutettavissa hakijan kannalta, lupa voidaan myöntää, jos 
sosioekonomiset hyödyt ylittävät ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan riskin 
ja hakija esittää REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
korvaussuunnitelman43;

AV. panee merkille, että komissio ei kuitenkaan vaatinut hakijaa toimittamaan 
korvaussuunnitelmaa;

AW. toteaa, että monet ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi soveltamisalaan 
kuuluvat jatkokäyttäjät ovat jo hakeneet lupaa erikseen; toteaa, että RAC ja SEAC ovat 
jo antaneet lausuntonsa joistakin näistä hakemuksista; toteaa, että joillekin 
jatkokäyttäjille on jo myönnetty lupa;

AX. toteaa, että NPCC-hakemuksen kattamiin erittäin laajoihin käyttöihin voi kuitenkin 
kuulua erityisiä käyttötarkoituksia, joille jatkokäyttäjät eivät ole hakeneet lupaa 
erillisellä hakemuksella mutta jotka saattavat täyttää REACH-asetuksen 60 artiklan 
4 kohdassa säädetyt edellytykset;

AY. toteaa, että parlamentti piti siksi 27. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa 
asianmukaisena antaa poikkeuksellisesti niille jatkokäyttäjille, jotka eivät olleet tehneet 
erillistä hakemusta ja esittäneet tarvittavia tietoja, mahdollisuus toimittaa puuttuvat 
tiedot lyhyessä määräajassa44;

AZ. pitää erittäin valitettavana, ettei komissio noudattanut tätä toimintatapaa vaan – vastoin 
unionin yleisen tuomioistuimen tuomiota – jatkaa lupien laatimista sellaisten 
hakemusten perusteella, joissa ei esitetä riittävää näyttöä siitä, että REACH-asetuksen 
mukaiset edellytykset luvan myöntämiseksi täyttyvät;

BA. toteaa yhteenvetona, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi on 
lainvastainen seuraavista syistä:

a. se on REACH-asetuksen 60 artiklan vastainen, sillä se perustuu hakemukseen, joka ei 
täytä kyseisessä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia, koska siinä ei ole keskeisiä tietoja 
lupahakemuksen kohteena olevista käyttötarkoituksista, erityisesti niihin liittyvistä 
tonnimääristä, toimintaolosuhteista, altistumisskenaarioista ja 
riskinhallintatoimenpiteistä, eikä turvallisempien vaihtoehtojen asianmukaista analyysia 

mukaisesti asetetuilla edellytyksillä ei lähtökohtaisesti ja niiden sisällöstä riippumatta voida pyrkiä korjaamaan 
luvanhakijan tekemän lupahakemuksen tai esittämän vaihtoehtojen analyysin eikä myöskään komission 
asetuksen N:o 1907/2006 60 artiklan 4 kohdassa säädetyistä edellytyksistä suorittaman tutkinnan mahdollisia 
puutteita”.
43 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2019, Ruotsi v. komissio, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 75 ja 
76 kohta.
44 Ks. 27. maaliskuuta 2019 annetun päätöslauselman 3 kohta.
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ja korvaussuunnitelmaa, minkä vuoksi on mahdotonta tarkistaa, täyttyvätkö luvan 
myöntämisen edellytykset;

b. siinä pyritään korjaamaan puutteet edellyttämällä, että jatkokäyttäjät antavat luvan 
myöntämisen jälkeen osana tulevaa uudelleentarkastelua tiedot, jotka olisi toimitettava 
itse hakemuksessa;

c. siinä siirretään laittomasti hakijalle komission yksinomainen toimivalta tehdä päätelmä 
vaihtoehtojen saatavuudesta;

1. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää REACH-asetuksessa 
säädetyn täytäntöönpanovallan;

2. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi ja toimittamaan 
komitealle uuden ehdotuksen;

3. kehottaa jälleen komissiota antamaan poikkeuksellisesti jatkokäyttäjille, joiden käyttö 
kuuluu NPCC-hakemuksen alaan, vaikkei siitä ole vielä jätetty erillistä lupahakemusta, 
mahdollisuuden toimittaa puuttuvat tiedot – mukaan lukien korvaussuunnitelma, jos 
hakija väittää, että saatavilla olevat vaihtoehdot eivät ole sille teknisesti tai 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia – hyvin lyhyessä määräajassa;

4. kehottaa RAC- ja SEAC-komiteoita arvioimaan nopeasti tällä tavoin täydennetyn 
hakemuksen ja tarkistamaan asianmukaisesti, että se sisältää kaikki REACH-asetuksen 
62 artiklassa säädetyt tarvittavat tiedot;

5. pyytää komissiota esittämään pikaisesti uuden ehdotuksen, joka on täysin REACH-
asetuksen mukainen;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


