Jatkokäyttäjän
oikeudet ja
velvollisuudet
Jatkokäyttäjällä on oikeus
 ilmoittaa
aineen
käyttö
aineen/seoksen
toimittajalle, jotta toimittaja voi sisällyttää
kyseisen käytön kemikaaliturvallisuusarviointiinsa tunnistettuna käyttönä tai toimittaa tiedon
toimitusketjussa ylöspäin.
Tässä yhteydessä jatkokäyttäjän on annettava
toimittajalle riittävästi tietoa altistumisskenaarion
laatimiseen. Jos käyttöä ei pystytä määrittämään
tunnistetuksi käytöksi, päätöksen perustelut on
toimitettava jatkokäyttäjälle ja lisäksi ilmoitettava
käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 16, ettei ko.
käyttöä suositella. Mikäli toimittaja ei arvioi käyttöä
tai toimita tietoa toimitusketjussa ylöspäin, aineen
toimittaminen ko. käyttöä varten on lopetettava.

Jatkokäyttäjällä on velvollisuus
 soveltaa toimittajiltaan käyttöturvallisuustiedotteissa ja niihin mahdollisesti liitetyissä altistumisskenaarioissa saamiaan ohjeita.
 ilmoittaa toimittajilleen vaaroja koskevat uudet
tiedot tai tiedot, jotka mahdollisesti kyseenalaistavat suositeltujen riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuuden.
 laatia
kemikaaliturvallisuusraportti
käyttöturvallisuustiedotteiden altistumisskenaarioista
poikkeavista käytöistä, elleivät altistumisskenaarioissa kuvatut edellytykset täyty tai jos
altistumisskenaario ei kata käyttöä tai jos
käyttöä ei suositella.
Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia kemikaaliturvallisuusraporttia mm., jos aineen tai seoksen
käyttö alle tonnin vuodessa tai aineen pitoisuus
seoksessa pienempi kuin REACH-artiklan 14 kohdassa
2 mainittujen pitoisuusrajojen. Kemikaaliturvallisuusraporttia ei tarvitse myöskään laatia, kun käyttö
tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja
kehittämistä varten, kun riskit ovat riittävän hyvin
hallinnassa.

 toimittaa asiakkaille tiedot
─ valmistamansa seoksen vaaroista, turvallisista
käyttöolosuhteista ja riskinhallintatoimenpiteistä (käyttöturvallisuustiedotteella ja
päällysmerkinnöin).

─ valmistamansa esineen sisältämästä ns.
kandidaattilistassa mainitusta erityistä huolta
aiheuttavasta aineesta, jotta esinettä olisi
turvallista käyttää.
 hakea lupaa luvanvaraisten aineiden luetteloon
sisältyvän aineen käyttöön, jos jatkokäyttäjä ei
voi turvautua sitä ylempänä toimitusketjussa
olevalle toimijalle annettuun lupaan.
 noudattaa luvanvaraisen aineen lupaehtoja.
 noudattaa REACH-asetuksen
lueteltuja rajoituksia.

liitteessä
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 ilmoittaa Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA)
valmistamansa esineen sisältämästä ns. kandidaattilistassa mainitusta erityistä huolta
aiheuttavasta aineesta, jos esineissä käytetään
ko. ainetta yli tonni vuodessa ja esine sisältää ko.
ainetta yli 0,1 painoprosenttia eikä ainetta ole
REACH-rekisteröity kyseistä käyttöä varten.
 ilmoittaa ECHAlle, jos
─ hänen tulee laatia kemikaaliturvallisuusraportti.
─ hän hyödyntää vapautusta kemikaaliturvallisuusraportin
laatimisesta,
koska
aineen vuotuinen kokonaiskäyttö on alle
tonnin tai käyttö on tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä
varten.
─ hänen aineelle antamansa luokitus eroaa
hänen toimittajansa tekemästä luokituksesta.
─ hän käyttää luvanvaraista ainetta saman
toimitusketjun aiemmalle toimijalle kyseistä
käyttöä varten myönnetyn luvan ehtojen
mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä kolmen
kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä
toimituksesta.

Lisätietoa
 Jatkokäyttäjät ECHAn sivuilla:
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/do
wnstream-users
 Ilmoitukset ja raportit ECHAlle:
http://echa.europa.eu/fi/support/dossiersubmission-tools/reach-it
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Altistumisskenaariot - turvallisen käytön ohjeet
Ns. laajennettu käyttöturvallisuustiedote (KTT)
sisältää altistumisskenaariot, joissa on tietoa kemikaalin turvalliseen käyttöön tarvittavista toimintaolosuhteista sekä riskinhallintatoimenpiteistä.

Määräaika jatkokäyttäjän velvoitteiden toimeenpanemiseksi alkaa siitä päivästä, jolloin jatkokäyttäjä
vastaanottaa laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen
rekisteröintinumeroineen.

Saatuaan aineelle laajennetun KTT:n, jossa
rekisteröintinumero, jatkokäyttäjän on selvitettävä,
kattaako altistumisskenaario hänen käyttönsä.
Selvityksessä on huomioitava käytön lisäksi toimintaolosuhteet sekä riskinhallintatoimet. Jos altistumisskenaario ei kata jatkokäyttäjän käyttöolosuhteita,
jatkokäyttäjä voi toimia jollakin seuraavista tavoista:

 Jos jatkokäyttäjän käyttötarkoitus sisältyy
altistumisskenaarioon eikä hänen tarvitse laatia
omaa kemikaaliturvallisuusraporttia, jatkokäyttäjällä on 12 kk aikaa toteuttaa laajennetussa KTT:ssa ilmoitetut toimenpiteet ja
päivittää KTT:t seoksista, joita itse toimittaa
toimitusketjussa.

 saattaa käyttö toimittajan tietoon, jotta se
voitaisiin tunnistaa ja sisällyttää kemikaaliturvallisuusarviointiin

 Jos käyttötarkoitus ei sisälly altistumisskenaarioon, jatkokäyttäjällä on 6 kk aikaa tehdä
ilmoitus ECHAlle ja 12 kk aikaa laatia oma
kemikaaliturvallisuusarviointi ja panna täytäntöön siihen liittyvät altistumisskenaariot.

 muuttaa käyttöolosuhteita vastaamaan altistumisskenaarion ohjeita
 korvata aine toisella aineella
 etsiä toimittaja, jonka altistumisskenaario kattaa
käytön
 suorittaa oma kemikaaliturvallisuusarviointi ja
laatia kemikaaliturvallisuusraportti
Jatkokäyttäjän on otettava mukaan hänelle
toimitetun KTT:een asiaankuuluvat altistumisskenaariot laatiessaan omaa KTT:ta. Hän voi joko
liittää altistumisskenaariot sellaisenaan KTT:een,
laatia seoksen altistumisskenaarion tai sisällyttää
altistumisskenaarion tiedot suoraan KTT:een. Mikäli
jatkokäyttäjä on laatinut oman kemikaaliturvallisuusraportin, on siihen kuuluvat altistumisskenaariot liitettävä KTT:n liitteeksi.
Altistumisen arviointi on tehtävä REACHrekisteröinnin yhteydessä, kun valmistus- tai
maahantuontimäärä on yli 10 tonnia vuodessa ja
aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on hitaasti
hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aine) tai
erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti
biokertyvä (vPvB-aine).

Toimintamalli jatkokäyttäjälle
Altistumisskenaariot ─ vertaaminen omaan
toimintaan

Jatkokäyttäjiä ovat
 seoksen valmistajat
 aineiden ja seosten ammatti- ja
teollisuuskäyttäjät
 aineiden ja seosten uudelleenpakkaajat
 esineen valmistajat, jotka sisällyttävät aineita
tai seoksia esineisiin
 jällentuojat, jotka tuovat maahan ainetta
sellaisenaan tai seoksissa, jotka on alun perin
tuotettu EU:ssa, ja voivat osoittaa, että joku
muu saman toimitusketjun toimija on
rekisteröinyt sen EU:ssa
 myös maahantuoja, jonka EU:n ulkopuolelle
sijoittautunut toimittaja on nimennyt ainoan
edustajan
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