Velvoitteet esineiden
valmistajille, maahantuojille ja toimittajille
Esineistä tarkoituksella vapautuvat
aineet tulee rekisteröidä
Jos esineestä vapautuu ainetta, joka ei kuitenkaan
ole välttämätön esineen käytölle, vaan tuo sille
lisäarvoa, kuten hajusteet pyyhekumeissa,
katsotaan sen olevan esineestä tarkoituksella
vapautuva aine. Esineessä oleva aine, joka vapautuu
tarkoituksella esineen käytön aikana, tulee
rekisteröidä, jos aineen määrä esineissä on yli tonni
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden.
Rekisteröintivelvollisia ovat esineiden valmistajat ja
maahantuojat. Rekisteröintiä ei tarvitse tehdä, jos
aine on jo rekisteröity samaan käyttöön EU:ssa.
Jos taas esineen ensisijainen ja pääasiallinen
tarkoitus on vapauttaa ainetta, kuten aine
tulostimen värikasetissa, tulkitaan se säiliöksi tai
kantajamatriisiksi. Aine säiliössä tai kantajamatriisissa rekisteröidään kuten mikä tahansa
REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävä aine,
vaikka aine olisi jo rekisteröity samaan käyttöön
EU:ssa. Säiliötä tarkastellaan erikseen esineenä.
Myös mahdollinen pakkaus on esine, ja sitäkin
tarkastellaan erikseen.

Esineiden sisältämät erityistä huolta
aiheuttavat aineet - Ilmoitus ECHAlle ja
tiedottaminen toimitusketjussa
Erityistä huolta aiheuttavia aineita ovat mm. syöpää
aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle
vaaralliset aineet sekä hitaasti hajoavat, biokertyvät
ja myrkylliset sekä hormonitoimintaa häiritsevät
aineet. Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi
tunnistetut aineet on listattu säännöllisesti
päivittyvään kandidaattilistaan, joka on julkaistu
Euroopan kemikaaliviraston sivuilla.

Esineiden valmistajan tai maahantuojan on
ilmoitettava kandidaattilistan aineen tiedot
Euroopan kemikaalivirastoon, jos tällaista ainetta
on esineessä yli 0,1 painoprosenttia ja sitä on
esineissä yhteensä enemmän kuin tonni vuodessa.
Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun aine on lisätty kandidaattilistalle.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ihmisten ja
ympäristön altistuminen aineelle ei ole mahdollista
esineen käytön ja loppukäsittelyn aikana. Esineessä
olevaa ainetta ei myöskään tarvitse ilmoittaa, jos
aine on jo aikaisemmin rekisteröity samaan
käyttöön EU:ssa.
Esineen toimittajan tulee tiedottaa asiakasta
esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta
esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi, jos
esine sisältää ko. ainetta yli 0,1 painoprosenttia.
Vastaavat tiedot on toimitettava pyynnöstä myös
kuluttajille. Tiedottamisvelvollisuus tulee voimaan
heti, kun aine on lisätty kandidaattilistalle.
Kandidaattilistan aineen pitoisuus lasketaan
monesta osasta kootun esineen yksittäisen osan
painosta eikä koko esineen painosta, Unionin
tuomioistuimen tuomio asiassa C-106/14.
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Esimerkkejä
Tuote

Säiliö tai kantajamatriisi, jossa ainetta

Mahdollinen REACH-velvoite

Rekisteröinti
(Artikla 6)

Värikasetit, täytekynät, tussit ym.
Maalin ruiskupullo
Autonrenkaat
Hajukumi, hajustetut tekstiilit ym.
Patterit ja akut
Lämpömittarit
Kyllästetyt puhdistuspyyhkeet
Autot, moottoripyörät, ilmanvaihtokoneet ym.
Jääkaapit, pakastimet
Pahvinen ilmanraikastin
Vaahtosammutin

X (muste)
X (maali)

Esine, josta
vapautuu ainetta
Rekisteröinti
(Artikla 7.1)

X (hajuste)

X (puhdistusaine)

X (hajuste)
X (sammutusvaahto)

Esine
Ilmoitus ja tiedottaminen erityistä
huolta aiheuttavasta aineesta
(Artikla 7(2) ja 33)
X (kasetti)
X (pullo)
X
X (kumi, tekstiilit)
X
X
X (pyyhe)
X
X
X (pahvi)
X (sammutin)

Luvanvaraiset aineet - käytölle on
oltava lupa

Räjähteiden vaaraluokkaan kuuluvat
esineet

Esineen valmistajalla täytyy olla aineen käytölle
lupa, jos aine on sisällytetty REACH-asetuksen
luvanvaraisten aineiden luetteloon liitteeseen XIV.
Esineiden maahantuojien ei tarvitse hakea lupaa.

Räjähteiden vaaraluokkaan kuuluvat esineet tulee
luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen
mukaisesti. Esineet, jotka valmistetaan ja saatetaan
markkinoille räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin,
on merkittävä ja pakattava ainoastaan räjähteitä
koskevien vaatimusten mukaisesti.

Rajoituksia on noudatettava
Esineen valmistajien ja maahantuojien on
noudatettava REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisia rajoituksia tiettyjen aineiden, seosten ja
esineiden valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä.

CLP-luokitusilmoitus esineen
sisältämästä aineesta
Esineen maahantuojan tulee tehdä CLPluokitusilmoitus esineen sisältämästä REACHasetuksen mukaisesti rekisteröitävästä aineesta
Euroopan kemikaalivirastoon kuukauden kuluessa
maahantuonnista, jos tietoja ei ole jo toimitettu
REACH-rekisteröinnin osana.

ECHAn sivuilla
 Kandidaattilista:
http://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table
 Luvanvaraiset aineet:
http://echa.europa.eu/fi/addressingchemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-forinclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list
 Lista rajoituksista:
http://echa.europa.eu/fi/addressingchemicals-of-concern/restrictions/list-ofrestrictions
 Toimintaohjeet:
http://echa.europa.eu/fi/guidancedocuments/guidance-on-reach
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