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Asia: REACH-asetuksen mukainen kandidaattilista

REACH-asetuksen tärkein tavoite on erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) 
korvaaminen muilla aineilla. Korvaaminen voidaan toteuttaa pääasiassa kahdella 
menetelmällä. Ensinnäkin aineita voidaan vähentää lupamenettelyjen yhteydessä. Toisekseen 
tuottajat voivat vapaaehtoisesti korvata erityistä huolta aiheuttavat aineet tuvallisemmilla 
vaihtoehdoilla erityisesti REACH-asetuksen 33 artiklan mukaisesti. Toimittajien on näin ollen 
annettava esineen vastaanottajalle esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi aineesta 
riittävät tiedot, joihin sisältyy vähintään aineen nimi.

Molemmissa menettelyissä kuitenkin edellytetään, että erityistä huolta aiheuttava aine on 
ensiksi tunnistettava. REACH-asetuksen liitteessä XVII on luettelo noin 800 aineesta, jotka 
on virallisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi aineiksi. Lisäksi komissio ja jäsenvaltiot ovat sopineet laativansa 27 pysyvän, 
kertyvän ja myrkyllisen tai erittäin pysyvän ja erittäin kertyvän aineen luettelon. Näin ollen 
yli 800 ainetta täyttävät selkeästi erityistä huolta aiheuttavan aineen kriteerit. Nykyinen 
lokakuussa 2008 hyväksytty kandidaattilista sisältää kuitenkin vain 15 ainetta. 
Kesäkuussa 2008 umpeutuneeseen määräaikaan mennessä komissio ei pyytänyt Euroopan 
kemikaalivirastolta yhtään ehdotusta. Tässä yhteydessä on kiinnostavaa huomata, että 
komissio sisällytti syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden luettelon heti kokonaisuudessaan kosmeettisissa tuotteissa kiellettyjen aineiden 
luetteloon direktiivin 76/768/ETY seitsemännen tarkistuksen mukaisesti. 

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden erittäin pieni määrä kandidaattilistalla aiheuttaa monia 
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ongelmia:

a) lupamenettelyn mahdollisuudet ovat hyvin vähäiset

b) asetuksen 58 artiklassa säädetystä ensisijaisia aineita koskevasta menettelystä tulee 
tarpeeton

c) kuluttajan oikeutta saada tietoa rajoitetaan merkittävästi.

Lisäksi vuodesta 2011 lähtien kandidaattilistalta puuttuvia erityistä huolta aiheuttavia aineita 
sisältävien tavaroiden maahantuonti olisi mahdollista ilman minkäänlaista ilmoitusta.

Syyskuussa 2008 Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämällä listalla aineista, joita jäsenvaltiot 
ehdottavat lisättäväksi kandidaattilistalle, on ainoastaan seitsemän ainetta (joista viisi on 
komission ehdottamia aineita). 

Mikäli selkeisiin toimiin ei ryhdytä, erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrä 
kandidaattilistalla jää lähitulevaisuudessa ainoastaan 2 prosenttiin kaikkien erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden kokonaismäärästä. Tämä vesittäisi REACH-asetuksen 
korvaamistavoitteen, horjuttaisi ensisijaisten aineiden määrittämismenettelyä, epäisi 
kuluttajilta oikeuden saada tietoa useimmista erityistä huolta aiheuttavista aineista ja jättäisi 
huomioimatta erityistä huolta aiheuttavat aineet tuontitavaroissa. 

Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa varmistaakseen, että REACH-asetuksen asiaankuuluvia 
säännöksiä sovelletaan kaikkiin erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin tai ainakin kaikkiin 
sellaisiin aineisiin, joille työntekijät tai kuluttajat saattavat altistua tai jotka aiheuttavat 
ympäristöpäästöjä? 

Kuinka monesta aineesta komissio aikoo pyytää kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV 
mukaisen asiakirja-aineiston lisätäkseen sen kandidaattilistalle seuraavaan määräaikaan, 
vuoden 2009 marraskuuhun, mennessä?
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