Kemikaaliasetus tuo uusia vaatimuksia yrityksille
Jokaisen yrityksen kannattaa selvittää roolinsa suhteessa
EU:n kemikaalilainsäädäntöön. Jatkokäyttäjien tulee huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa, jotka kemikaalien valmistajat
ja maahantuojat joutuvat tekemään.
REACH-asetuksen (1907/2006) mukaan EU:ssa valmistetut ja
jo markkinoilla olevat aineet, joita kutsutaan vaiheittain rekisteröitäviksi aineiksi, pitää esirekisteröidä ennen varsinaista rekisteröintiä. Esirekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen artiklassa 28 ja vaiheittain rekisteröitävät aineet on
määritelty artiklassa 3.20.
Esirekisteröinnissä valmistajat ja maahantuojat toimittavat aineesta perustiedot Euroopan kemikaalivirastolle. Perustietoja ovat aineiden tunnistustiedot sekä tiedot valmistus- ja maahantuontimääristä tonnimäärittäin.
Esirekisteröinnistä huolehtiminen on tärkeää, että voi
käyttää hyväksi asetuksen mukaiset siirtymäajat. Jos ainetta
ei ole esirekisteröity aikataulun puitteissa, se pitää rekisteröidä välittömästi esirekisteröintiajan päätyttyä. Rekisteröinnin
valmistelu vie aikaa useita kuukausia, joten aineen valmistus ja markkinoille saattaminen katkeaa kunnes rekisteröinti on tehty. Esirekisteröinnin tarkoituksena on myös saattaa
saman aineen valmistajat ja maahantuojat yhteen, jotta ne
voivat yhteisesti toimittaa tietoja rekisteröintiä varten.
Esirekisteröinti päättyy marraskuun lopussa 2008. Tammikussa 2009 Kemikaalivirasto julkaisee luettelon esirekisteröidyistä aineista.

Jokaisen yrityksen kannattaa selvittää roolinsa
Jokaisen yrityksen - myös jatkokäyttäjien - kannattaa selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen. Jatkokäyttäjien kannattaa huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa,
jotka kemikaalien valmistajat ja maahantuojat joutuvat tekemään. Jos jatkokäyttäjä jättää ilmoittamatta omasta käytöstään valmistajalle tai maahantuojalle, voi käyttäjä joutua
itse tekemään turvallisuusarvioinnin. Jos kemikaalin käyttäjä ei voi liikesalaisuussyistä tai halua muutoin kertoa kemikaalintoimittajalle käytöstään, käyttäjän on tehtävä oman
käyttönsä osalta kemikaaliturvallisuusarviointi.
REACH-asetuksen mukaisia toimijoita ovat valmistajat,
maahantuojat, jatkokäyttäjät ja jakelijat. Sama yritys voi toimia useissakin rooleissa riippuen aineesta. Yritys voi olla jon-

kun aineen valmistaja tai maahantuoja, mutta toisen aineen
jatkokäyttäjä tai jakelija.

Valmistaako yritys seoksia?
Yritys on jatkokäyttäjä, jos se aineita sekoittaen tekee kemiallisia valmisteita, kuten maaleja, pesuaineita tai voiteluaineita.
Tällaisessa aineiden sekoittamisessa ei saa tarkoituksellisesti
muodostua uusia aineita eli aineet eivät saa reagoida keskenään. Jatkokäyttäjistä eniten velvoitteita on seosten valmistajilla.

Entä käyttääkö yritys välituotteita?
Valmistajalta tai maahantuojalta vaaditaan rekisteröinnin yhteydessä vähemmän tietoja aineen ominaisuuksista silloin, kun
aineet ovat prosessista erotettuja välituotteita, jotka joko käytetään omassa yrityksessä tai kuljetetaan muiden toimipaikkojen käyttöön. Välituote määritellään asetuksen artiklassa 3.15.
Vähäisemmät ominaisuustietovaatimukset pätevät vain silloin,
kun rekisteröijä voi osoittaa, että välituotteen käytön riskit
on asianmukaisesti hallittu. Valmistaja tai maahantuoja kysyy
tällöin välituotteen käyttäjältä, miten käytön riskinhallinta on
varmistettu niin, että se täyttää asetuksessa määritellyt vaatimukset. Riskinhallintaa koskevat vaatimukset määritellään
asetuksen artikloissa 17 ja 18.

Valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä?
Jos yritys valmistaa tai maahantuo esineitä, esimerkiksi koneita, laitteita tai muita tavaroita, joista on tarkoitettu vapautumaan aineita, nämä aineet pitää esirekisteröidä ja rekisteröidä.
Kemikaalin ostaminen oman yrityksen käyttöön EU-alueen ulkopuolelta on REACH-asetuksen mukaista maahantuontia, mutta ostaminen toiselta EU-alueen yritykseltä ei
ole.

Lisää tietoa: www.reachneuvonta.fi
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