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JOHDANTO

Käsittelemämme asetusehdotuksen on määrä korvata voimassa oleva lainsäädäntö (jota ei 
enää pidetä riittävänä kannustamaan innovaatioon tai tarjoamaan asianmukaista suojaa 
ympäristölle ja ihmisille) uudella järjestelmällä, jonka viisi pääkohtaa ovat:
• rekisteröintijärjestelmän käyttöönotto ja järjestelmän laajentaminen vähitellen 

sisältämään sekä uudet että nykyiset kemikaalit;
• riskienhallintaa koskevan vastuun siirto valtion virastoilta valmistajille/maahantuojille;
• jatkokäyttäjien osallistuminen (mikäli mahdollista ja asianmukaista) tiedonkeruuseen ja 

kemikaaleilla suoritettaviin kokeisiin;
• lupa- tai rajoittamismenettelyn käyttöönottaminen kemikaaleille, joihin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota;
• avoimuuden lisääminen suurta yleisöä kohtaan helpottamalla kemikaaleja koskevaa 

tiedonsaantia.

TAUSTA

Kuten tiedämme, asetuksen laatimiseen johtanut prosessi oli pitkä, monimutkainen ja 
ristiriitainen: kaksi vuotta ehti kulua siitä, kun parlamentti hyväksyi lausunnon valkoisesta 
kirjasta (marraskuussa 2001), siihen, kun komission hyväksyi ehdotuksen (lokakuussa 2003).

Pitkään prosessiin osallistui suuri määrä asianomaisten alojen edustajia. Ensimmäisestä 
asetusehdotuksesta järjestetyssä online-kuulemisessa esitettiin yli 6 000 mielipidettä. 
Kriittisen arvioinnin ja vastaehdotusten avulla eri alojen edustajat saivat komission tekemään 
huomattavia korjauksia alkuperäiseen tekstiin.

Uudistuksen periaatteet ja tavoitteet (esimerkiksi terveyden ja ympäristön suojelu) ovat 
säilyneet muuttumattomina ja enemmän huomiota on kiinnitetty näkökohtiin, jotka liittyvät 
Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyyn. Tuloksena on teksti, joka johtaa huomattavasti 
pienempiin kustannuksiin.

KESKUSTELU PARLAMENTISSA

Komission hyväksyttyä ehdotuksen parlamentissa (ja erityisesti mietinnön ja lausuntojen 
laatimisesta vastanneissa yhdeksässä valiokunnassa) käytiin seuraavina kuukausina 
ensimmäinen keskustelu asetusehdotuksesta.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta laati työasiakirjan, 
jossa parlamentin jäsenten enemmistön ja vähemmistön viidennellä vaalikaudella esittämät 
mielipiteet tulivat esiin.

Kuudennen vaalikauden alettua aiheesta on keskusteltu yhä enemmän lainsäädäntöprosessiin 
osallistuvissa valiokunnissa osittain siksi, että on haluttu varmistaa asetusehdotuksen 
hyväksyminen kesäloman jälkeisessä ensimmäisessä käsittelyssä .
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NEUVOSTON TYÖSKENTELY

Samaan aikaan keskustelu neuvostossa etenee ripeään tahtiin.

Tilapäinen työryhmä, jonka teollisuudesta ja taloudellisesta kilpailukyvystä vastaava 
ministerineuvosto on perustanut, käsittelee englantilais-unkarilaista ehdotusta nimeltä "yksi 
kemikaali – yksi rekisteröinti". Tämä ehdotus koskee yhtä rekisteröintijärjestelmää, joka 
sisältää sitovamman järjestelyn kustakin kemikaalista saatavilla olevan tiedon jakamiseksi.

Viime kokouksessaan työryhmä keskittyi niihin periaatteisiin, jotka liittyvät pakollista kaiken 
tiedon (eikä vain eläinkokeiden käyttöä koskevien tietojen) jakamista koskevaan 
vaatimukseen. Työryhmä käsitteli myös mahdollisuutta ottaa käyttöön pakollinen 
kustannusten jakamisjärjestely.

Keskusteltiin myös mielenkiintoisesta ehdotuksesta, jonka pieni ryhmä maita teki ja jossa 
tiedon toimittamista koskeva vaatimus laajennettaisiin kattamaan kemikaalit, joita tuotetaan ja 
maahantuodaan yhdestä kymmeneen tonnia vuodessa.

VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Yksi eniten keskustelua herättäneistä ja kiistanalaisimmista aiheista vuonna 2001 tapahtuneen 
valkoisen kirjan hyväksymisen jälkeen on ollut arvio Reachin kustannuksista ja sen 
mahdollisista vaikutuksista Euroopan kemianteollisuuteen.

Komission asetusehdotuksen liitteenä olevassa vaikutustutkimuksessa esittämiä 
kustannusarvioita, jotka ovat vaihdelleet 2,8–5,3 miljardin euron välillä, on kyseenalaistettu 
viime kuukausina lukuisilla muilla tutkimuksilla, joissa esitetyt painajaismaiset 
kustannusennusteet kohoavat jopa 180 miljardiin euroon.

Samansuuntaisiin arvioihin on päädytty ennusteissa, jotka koskevat Reachin käyttöönotosta 
saatavia hyötyjä. Tässäkin tapauksessa komission ja sidosryhmien teettämissä tutkimuksissa 
on esitetty pienentyneinä terveyskustannuksina ilmenevistä hyödyistä arvioita, jotka 
vaihtelevat 4,8–230 miljardin euron välillä.

SUUNTAVIIVAT MIETINTÖLUONNOSTA VARTEN

Komission tiedetään teettävän uusia vaikutustutkimuksia, joissa keskitytään enemmän 
järjestelmän toimintaan liittyviin ongelmiin kuin sen käyttöönottamiseen liittyviin 
kustannuksiin.

Odotettaessa kyseisten tutkimusten tuloksia pidän kiinni komission ehdotusta koskevasta 
yleisarviostani ja katson, että saavutettua tasapainoa ei saa järkyttää, vaan sitä on mieluummin 
vahvistettava ja parannettava, jotta järjestelmästä tulee tehokkaampi ja luotettavampi.

Aion tehdä tämän erittäin yleisen arvion perusteella uuden mietintöluonnoksen, joka ei 
pääpiirteiltään eroa edeltäjästään ja jossa keskitytään tiukasti tiettyihin painopisteisiin.
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Ensisijaisena tavoitteenani on edelleen laatia ja saattaa käytäntöön toimiva järjestelmä 
kemikaalien rekisteröintiä, lupamenettelyä ja arviointia varten (sulkematta tietenkään pois 
mahdollisuutta vähitellen mukauttaa ja kehittää kyseistä järjestelmää).

Esittelijänä keskityn siksi näkökohtiin, joilla on suurin vaikutus Reachin toimintaan ja 
tehokkuuteen – vaikken aio tietenkään jättää huomioimatta asioita, jotka liittyvät läheisesti 
ympäristöön ja kansanterveyden suojeluun.

Tästä syystä aion pyytää muita valiokuntia esittämään kannanottoja niiden vastuualueeseen 
kuuluvista asetuksen kohdista ja ottaa ne huomioon.

Näin ollen käyn läpi nyt pääkohdat mietintöluonnoksesta, jonka aion esitellä, vaikka tietysti 
otan mielelläni vastaan kaikki kannanotot (jopa kriittiset), jotka auttavat minua parantamaan 
tekstiä, jonka olen luvannut jättää helmikuun puolivälissä.

1. Rekisteröinti

Kemikaalien rekisteröinti on epäilemättä kiistellyin aihe järjestelmässä, johon uusi asetus 
perustuu.  Kuten kaikki tiedämme, kaikki kemikaalit, joita tuotetaan tai tuodaan maahan yli 
tonni vuodessa, täytyy rekisteröidä.  

Järjestelmän selkärankana pidetään yksimielisesti sitä, että komissio on asettanut kemikaalien 
Reachiin sisällyttämisen määrän parametriksi. Eri keskustelujen aikana monet sidosryhmät 
ovat huomauttaneet, että kyseinen kriteeri ei ole paras mahdollinen keino todellisten riskien 
havaitsemiseksi (ei vahingonvaaran sen paremmin kuin altistumisenkaan osalta), ja monet 
osapuolet ovat ehdottaneet, että se pitäisi korvata jollain toisella tai yhdistää johonkin toiseen 
laatukriteeriin kuten vahingonvaaraan, käyttöön tai altistumiseen. 

Mielestäni tällainen lähestymistapa on ristiriidassa komission ehdotuksen taustalla olevan 
lähtökohdan kanssa: teollisuus velvoitetaan hankkimaan asianmukaiset tiedot kemikaaleista ja 
käyttämään niitä kemikaalien turvallisuuden varmistamiseksi.

Rekisteröintivaiheessa päätavoitteena on kaikkien uusien ja nykyisten kemikaalien
sisällyttäminen järjestelmään. Aineiden määrä on valtava ja kiistanalainen (30 000 – 70 000 –
100 000?), eikä niiden vaikutuksia ja vaarallisuutta voida määrittää sen kriteerin perusteella –
tuotannon/maahantuonnin määrä– joka mielestäni on ainoa, jolla voidaan taata asianmukainen 
oikeusvarmuus.  

Tämä on olennainen perusta järjestelmän muille vaiheille: arvioinnille, lupamenettelylle ja 
rajoittamiselle. Kuten myöhemmin näemme, siirryttäessä arviointivaiheeseen määräkriteeri on 
toissijainen vaarallisuus- ja altistumistekijöihin nähden.  

Siksi kannatan periaatteessa komission ehdotuksen 5 artiklan tekstiä, jossa annetaan 
siirtymäjärjestelyillä mahdollisuus vaiheittaiseen rekisteröintiin, joka kattaa lopulta noin 
99 prosenttia kemikaaleista. Tuloksena on järjestelmä, joka toteutetaan 11 vuoden 
ajanjaksolla.
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Se tarkoittaa, että (optimistisimmassa ennusteessa, jonka mukaan ehdotus hyväksytään 
vuonna 2006) järjestelmä toimii täysin vuonna 2017. Käytännössä kemikaalit, joita tuotetaan 
tai tuodaan maahan yli tonni vuodessa (eli ne jotka ovat kiinnostavia varsinkin pk-yrityksille), 
sekä artikloihin kirjatut kemikaalit on rekisteröitävä vasta siihen mennessä.

Edellä mainitun vuoksi en aio jättää muutoksia, jotka hidastaisivat ehdotettua menettelyä.

Se ei tarkoita, että komission tekstiä tulisi pitää kiveen hakattuna.

Henkilökohtaisesti pidän esimerkiksi englantilais-unkarilaista "yksi kemikaali – yksi 
rekisteröinti" -ehdotusta mielenkiintoisena. Asetusehdotus voisi tuottaa huomattavia etuja, 
kunhan "konsortion" määritelmä on selkeytetty oikeudellisesta näkökulmasta, kustannusten 
pienenemisenä, selkeytenä sekä eläinkokeiden vähentämisenä. 

Mielestäni olisi harkittava vakavasti myös tiettyjen hallitusten tekemää ehdotusta, jonka 
mukaan olisi vaadittava enemmän tietoa kemikaaleista, joita tuotetaan tai tuodaan maahan 
pienempiä määriä.  

Sitten on vielä yksi tärkeä mahdollisuus. Aikaisemmassa mietintöluonnoksessani 
(tarkistuksissa 94 ja 95) ehdotin, että asetuksen tarkistusmenettelyä olisi aikaistettava.  Aion 
todennäköisesti säilyttää tämän vaihtoehdon ja jopa painotan sitä, jotta painopistealueita 
voitaisiin muuttaa kaikkien järjestelyyn osallistuneiden ja erityisesti kemikaaliviraston 
saamien kokemusten perusteella. 

Mikäli asetuksen tarkistusta aikaistetaan, ajoitusta on harkittava huolellisesti ottaen huomioon 
komission ehdottaman aikataulun yleisemmän tarkistamisen yhteydessä.

Artikloihin kirjattujen kemikaalien rekisteröinti vaatii erityishuomiota, koska sillä on monia 
vaikutuksia kansainväliseen kauppaan.

Tämän aiheen suhteen odotan paljon päävastuussa olevien valiokuntien työskentelyn 
tuloksilta.

Aion kehittää ja edistää ajatusta eurooppalaisen kemikaaliturvallisuusmerkin 
käyttöönottamisesta.

2. Kemikaaliviraston arviointi ja asema

Kuten jo mainitsin, komission ehdotuksen 43a artiklassa annetaan arviointivaihetta varten 
painotusjärjestys, joka ei enää riipu pelkästään määrästä vaan kuvaa myös kemikaalien 
aiheuttamia riskejä1.

Komission ehdotuksessa annetaan kaksi eri arviointimallia: asiakirjojen arviointi (joka kuuluu 

  
1 Artiklassa käytetty sanamuoto, "Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja altistusta koskevien tietojen sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu".
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jäsenvaltioiden vastuulle) sekä kemikaalien arviointi.

Suurimmat ongelmat liittyvät kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden vastaavien viranomaisten 
suhteisiin. Monet tahot ovat arvostelleet annettujen menettelyjen monimutkaisuutta –
huomattava päätöksenteon hajauttaminen voi aiheuttaa eroja eri maiden menettelyissä ja siten 
vääristää sisämarkkinoita.  

Komission ehdotuksen 43a artiklan mukaan kemikaalivirasto antaa kriteerit kemikaalien 
painotusjärjestykselle lisäarviointia varten. Jäsenvaltioiden on käytettävä näitä kriteereitä 
säännöllisesti päivitettävien suunnitelmiensa valmisteluun.

Tässä yhteydessä aion jättää uudelleen käsiteltäväksi aikaisempaan mietintöluonnokseeni 
sisältyneet tarkistukset, joiden mukaan kemikaalivirastolle annetaan tehtäväksi laatia luettelo 
ensisijaisista kemikaaleista arviointia varten.  Jäsenvaltiot sisällyttävät sitten kyseiset 
kemikaalit säännöllisesti päivitettäviin suunnitelmiinsa.

Samalla tavalla aion jättää uudelleen käsiteltäväksi tarkistukset, joiden tarkoituksena on 
vahvistaa kemikaaliviraston keskeistä asemaa määrittelemällä tarkemmin sen 
institutionaalinen perusta Referenssimallina olen käyttänyt Euroopan lääkearviointivirastoa.

3. Lupamenettely ja korvaaminen

On myös tarpeen viitata lyhyesti korvaamiseen. Tämä on erittäin hankala aihe ympäristön ja 
terveyden kannalta sekä siltä kannalta, että kannustetaan innovaatioon sekä paremmin 
ympäristöä säästäviin aineisiin ja tekniikoihin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä on 
yksi asetuksen tärkeimmistä tavoitteista.

Aikaisemmassa mietintöluonnoksessani (tarkistuksissa 47–61) vahvistin siksi 
korvaamisperiaatetta liittämällä lähemmin yhteen erittäin ongelmallisten aineiden 
lupamenettelyn (sekä sen uudistamisen tai tarkistamisen) ja korvaamisen (CMR luokat 1 ja 2, 
PBT, vPVB, jne.).

Mielipiteeni aiheesta on edelleen seuraava: ehdotettua järjestystä on muutettava supistamalla 
sen – käsitteellisesti ja oikeudellisesti varsin ongelmallisen – lausekkeen soveltamisalaa, jossa 
asetetaan "asianmukainen hallinta" lähtökriteeriksi luvan myöntämiselle. Lisäksi luvan 
myöntämisen (ja uudistamisen tai tarkistamisen) sekä korvaamisperiaatteen välille on luotava 
läheisempi ja suorempi yhteys.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että

- lupa myönnetään, jos sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt ylittävät ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle aiheutuvan riskin, ja jos voidaan osoittaa, ettei sopivia vaihtoehtoisia 
aineita ja tekniikkoja ole saatavilla ja (vain toissijaisena vaihtoehtona) jos aineelle 
tehdään asianmukaiset tutkimukset;

- hakemusten tukena on oltava asiakirjoja, joissa on pätevät sosioekonomiset analyysit 
sekä vaihtoehtojen analyysit;
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- luvassa on selkeästi todettava sitovalla tavalla sen edellytyksenä olevat ehdot, sen 
voimassaoloaika ja tarkistusajankohta sekä valvontajärjestelyt.

Lopuksi pohdin muita näkökohtia, joihin kuuluvat määritelmät, laajuus sekä 
huolehtimisvelvollisuus.


