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Teema: REACHi kandidaatainete loetelu
REACHi peamine eesmärk on kõrge riskiteguriga ainete asendamine. Niisugune asendamine 
võib toimuda kahe peamise mehhanismi kaudu. Esiteks võib loa andmise kontekstis langetada 
otsuse etapiviisilise kõrvaldamise kohta. Teiseks võivad tootjad vabatahtlikult asendada kõrge 
riskiteguriga ained ohutumate alternatiividega ja seda eriti REACHi artiklit 33 silmas 
pidades. See seab tootjatele kohustuse edastada ükskõik millisele tarbijale taotluse korral 
teabe kõrge riskiteguriga ainete ohutu kasutamise kohta tootes ning sealhulgas vähemasti 
kõrge riskiteguriga ainete nimetuse kohta.

Siiski on mõlema menetluse eeltingimus, et esmalt tuleb kõrge riskiteguriga ained määratleda. 
REACHi XVII lisa sisaldab ligi 800 aine loetelu, mis on ametlikult liigitatud kui 
kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ained. Lisaks on 
komisjon ja liikmesriigid kokkuleppele jõudnud 27 püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise või 
kõrgpüsiva ja kõrge bioakumuleeruvusega aine loetelu osas. Enam kui 800 ainet rahuldavad 
seega ilmselgelt kõrge riskiteguriga aine kriteeriumid. Ometi sisaldab praegune, 2008. aasta 
oktoobris vastu võetud kandidaatainete loetelu ainult 15 ainet. 2008. juunis täituvaks
tähtajaks ei ole komisjon Euroopa Kemikaaliametilt ühtegi ettepanekut taotlenud. Seoses 
sellega on huvitav märkida, et komisjon lisas pärast direktiivi 76/768/EMÜ seitsmendat 
muutmist ühekorraga kogu kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete loetelu kosmeetikatoodetes kasutamiseks keelatud ainete nimekirja. 

Väga väike kõrge riskiteguriga ainete arv kandidaatainete loetelus tekitab arvukalt 
probleeme:
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a) see loob loa andmiseks väga kitsa lähtekoha;

b) see välistab artikliga 58 kehtestatud prioriteediks seadmise mehhanismi;

c) see piirab oluliselt tarbija õigust teabele.

Lisaks lubab see 2011. aastast alates kaupade sissevedu, mis sisaldavad kõrge riskiteguriga 
aineid, mis ei ole kandidaatainete loetelus ja millest ei teavitata mitte mingil viisil.

2008. aasta septembri seisuga sisaldab Euroopa Kemikaaliameti taotluste register kõigest 
seitset ainet, mis võidakse kandidaatainete loetellu lisada (neist viie lisamist taotleb 
komisjon).

Kui ei võeta selgeid meetmeid, piirdub kõrge riskiteguriga ainete arv kandidaatainete loetelus 
veel mõnda aega ligi 2 %ga kõigist kõrge riskiteguriga ainetest. See muudab REACHi 
asendamise alase eesmärgi naljaks, takistab prioriteediks seadmise protsessi, võtab 
tarbijatelt õiguse olla teadlik enamikust kõrge riskiteguriga ainetest ning jätaks tähelepanuta 
kõrge riskiteguriga ainete sisalduse impordiartiklites. 

Milliseid meetmeid komisjon võtab tagamaks, et asjakohased REACHi sätted kehtivad kõigi 
kõrge riskiteguriga ainete suhtes – vähemalt nende suhtes, mis võivad mõjutada töötajaid või 
tarbijaid või sattuda keskkonda? 

Kui paljude ainete kohta kavatseb komisjon taotleda Euroopa Kemikaaliametilt XV lisa 
toimiku koostamist kandidaatainete loetellu lisamiseks järgmiseks tähtajaks 2009. aasta 
märtsis?
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