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Euroopan parlamentille toimitettiin virallisesti 2. joulukuuta 2003 ehdotus asetukseksi 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (tunnetaan 
paremmin lyhenteellä REACH1), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 
1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) muuttamisesta. 
 
Asiasta vastaavaksi valiokunnaksi2 nimitettiin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja 
kuluttajapolitiikan valiokunta. Lausunnon antaviksi valiokunniksi nimitettiin teollisuus-, 
ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta, budjettivaliokunta, työllisyys- ja 
sosiaalivaliokunta, talous- ja raha-asioiden valiokunta sekä naisten oikeuksien ja tasa-
arvoasioiden valiokunta. 
 
Ympäristövaliokunta nimitti kokouksessaan 16. kesäkuuta 2003 koordinaattoreidensa 
ehdotuksesta esittelijäksi Guido Sacconin. Sacconi jätti mietintöluonnoksensa 19. joulukuuta 
2003. 
 
Parlamentin puhemiehen päätös nimittää ympäristövaliokunta asiasta vastaavaksi 
valiokunnaksi asetettiin kyseenalaiseksi ja siitä syntyi toimivaltaa koskeva kiista, jonka 
parlamentin puheenjohtajakokous ratkaisi 5. helmikuuta 2004.3 Se nimitti asiasta vastaavaksi 
valiokunnaksi ympäristövaliokunnan. 
 
Sen jälkeen, kun komissio hyväksyi ehdotuksen, parlamentti kävi rakentavaa keskustelua 
asetusehdotuksesta. Se järjesti seminaareja, konferensseja ja julkisia kuulemistilaisuuksia sekä 
keskusteluja asiasta vastaavassa ja lausunnon laativissa valiokunnissa. 
 
Ympäristövaliokunnassa 6. huhtikuuta 2004 käydyn keskustelun kuluessa tarkasteltiin 
mahdollisuutta laatia työasiakirja, jossa esitettäisiin yhteenveto enemmistön ja vähemmistön 
kannoista, joita asetusehdotuksesta käytyyn keskusteluun osallistuneilla parlamentin jäsenillä 
on ollut viidennen vaalikauden aikana. 
 
Tämä asiakirja on tarkoitettu avuksi uudelle parlamentille, joka antaa lausuntonsa kemikaaleja 
koskevasta asetusehdotuksesta. 
 
REACH-järjestelmästä käytyjen lukuisien keskustelujen aikana ympäristövaliokunnan jäsenet 
sopivat, että asetusehdotuksen tärkeimpiä painopistealueita ovat 
 
– rekisteröintimenettely 
– kemikaaliviraston rooli 
– taloudelliset vaikutukset yrityksille, erityisesti pk-yrityksille 
– vaarallisten aineiden korvaaminen. 
 

                                                 
1 KOM (2003) 644, 29.10.2003. 
2 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta oli asiasta vastaava valiokunta myös 
valkoisen kirjan "Tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskeva strategia" (KOM(2001) 88) osalta. 
3 5. helmikuuta 2004 tehdyllä päätöksellä otettiin käyttöön työjärjestyksen 162 a artiklassa tarkoitettu 
valiokuntien tehostettu yhteistyö kolmen seuraavan valiokunnan välillä: ympäristöasioiden, kansanterveyden ja 
kuluttajapolitiikan valiokunta (asiasta vastaava valiokunta), teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta ja oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta. Loput neljä valiokuntaa (työllisyys- ja 
sosiaalivaliokunta, budjettivaliokunta, talous- ja raha-asioiden valiokunta ja naisten oikeuksien ja tasa-
arvoasioiden valiokunta) antavat asiasta lausunnot. 
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Rekisteröinti 
 
Asetusehdotuksessa säädetään velvollisuudesta rekisteröidä kaikki aineet, joita tuotetaan tai 
tuodaan maahan enemmän kuin yksi tonni vuodessa. 
 
Rekisteröintivaiheessa, jota yksimielisesti pidetään järjestelmän tärkeimpänä vaiheena, 
komissio on asettanut aineiden REACH-järjestelmään sisällyttämisen ainoaksi perusteeksi 
niiden määrän tonneina, mikä merkitsee pelkästään määrään perustuvaa priorisointia. 
 
Keskustelujen edetessä on käynyt selväksi, että tämä peruste ei ole paras mahdollinen 
todellisten riskien tunnistamiseksi – ei luontaisten vaarojen eikä altistumisen. 
 
Määrää ei siis pidetä asianmukaisimpana kriteerinä, ja katsotaan, että se johtaa kalliin ja 
hyödyltään kyseenalaisen paperityön lisääntymiseen. Lisäksi monet osapuolet toivat esiin 
mahdollisuuden korvata tämä peruste tai täydentää sitä muilla, laadullisilla perusteilla, kuten 
luontaiset riskit, käyttö ja altistuminen, sillä edellytyksellä että valittu järjestelmä takaa 
kaikille siihen kuuluville toimijoille samantasoisen oikeusvarmuuden. 
 
Kemikaalivirasto 
 
Kyseessä olevalla asetusehdotuksella perustettava Euroopan kemikaalivirasto on perusta, 
johon koko järjestelmä nojautuu – koko järjestelmän toimivuus riippuu ratkaisevasti viraston 
osallistumisesta ja ohjauksesta rekisteröinti-, arviointi- ja luvanmyöntämisvaiheissa. 
 
Ympäristövaliokunnassa käytyjen keskustelujen kuluessa jäsenet esittivät useaan otteeseen 
kannattavansa kemikaaliviraston keskeisen roolin vahvistamista. 
 
Jäsenet katsoivat, että kemikaaliviraston ehdotetun institutionaalisen mallin eri osat on 
organisoitava uudelleen.1 Lisäksi he kannattivat yksimielisesti viraston valtuuksien tarkempaa 
määrittämistä ja sille annettavan vastuun laajentamista. 
 
REACH-järjestelmän taloudelliset vaikutukset 
 
Eri valiokunnissa käydyissä keskusteluissa jäsenet tunnustivat yksimielisesti 
kemianteollisuuden merkityksen kestävää kehitystä koskevan yhteisön strategian 
toteuttamisessa. 
 
Tavoitteena on saavuttaa tasapaino, jolla varmistetaan kemianteollisuuden kilpailukyky ja 
valmiudet innovointiin ja taataan samalla ympäristön, terveyden ja työntekijöiden 
turvallisuuden suojelu. 
 
Jäsenet pyysivät toistuvasti kiinnittämään erityistä huomiota yrityksille koituviin 
kustannuksiin, erityisesti pk-yritysten kustannuksiin, pyrittäessä saavuttamaan asetuksessa 
säädetyt tavoitteet. 

                                                 
1 Erityisesti toivottiin selvyyttä viraston elinten kokoonpanosta ja vaatimuksista, jotka koskevat ehdokkaiden 
pätevyyttä heidän valintaansa silmällä pitäen, sekä avoimuuden ja riippumattomuuden periaatteiden selkeämpää 
toteamista ja selvyyttä suhteisiin muihin yhteisön toimielimiin. Lisäksi ehdotettiin, että malleina pidettäisiin 
Euroopan lääkearviointivirastoa ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirastoa. 
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Komission sekä suurten teollisuus- ja ympäristöjärjestöjen toteuttamien lukuisten vaikutuksia 
koskevien tutkimusten tulokset eroavat toisistaan huomattavasti. Tällä hetkellä kustannuksista 
ja hyödyistä ei ole olemassa edes summittaista arviota, joka saisi keskusteluihin 
osallistuneiden jäsenten yksimielisen tuen. 
 
Selvää on, että Euroopan kemianteollisuuden eri sektoreilla tarvitaan alakohtaisia 
pilottitutkimuksia, jotta voidaan täsmällisesti arvioida tulevan lainsäädännön vaikutukset 
tietyissä tarkoin määritellyissä tilanteissa. 
 
Mainittakoon, että eräiden tällaisia tutkimuksia jo toteuttaneiden paikallisten yksiköiden, 
esimerkiksi Saksan osavaltioiden (Land), kokemukset ovat olleet myönteisiä. 
 
Vaarallisten aineiden korvaaminen 
 
Ympäristövaliokunnan keskusteluissa sovittiin, että yksi uuden järjestelmän tavoitteista on 
suosia vaarallisten aineiden korvaamista vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos 
soveltuvia vaihtoehtoja on olemassa. 
 
Tätä periaatetta on sovellettava täysimääräisesti lainsäädännössä, sillä se on avaintekijä 
tuettaessa innovointia kestävän kemianteollisuuden aikaansaamiseksi. 
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