Lisäksi tulee huolehtia siitä, että oma kemikaalin
käyttötarkoitus tulee huomioiduksi rekisteröinnin
yhteydessä tehtävässä turvallisuusarvioinnissa.
REACH-asetuksen mukaan kemikaalien toimittajat ja jatkokäyttäjät käyvät vuoropuhelua, jonka
tarkoituksena on välittää

• jatkokäyttäjältä

valmistajille ja maahantuojille tietoa aineiden käytöstä ja käyttöolosuhteista riskin arvioimiseksi ja riskinhallintakeinojen määrittelemiseksi
• valmistajalta tai maahantuojalta tietoa jatkokäyttäjille käyttöturvallisuustiedotteella
ja siihen liitettävällä altistumisskenaariolla
kemikaalin turvallista käyttöä varten.
Tiedonvälityksen varmistamiseksi on tärkeää, että
tiedetään

• mistä kemikaalit tulevat yritykseen (kemikaalintoimittajat ja osoitetiedot)
• kenelle kemikaaleja toimitetaan yrityksestä
(jos tarpeen)
• mitä aineita ja valmisteita yritys käyttää (aineiden ja/tai valmisteiden nimet)
• onko yrityksessä käytössä välituotteita
• miten aineet ja valmisteet vaarallisuuden
perusteella luokitellaan
• kuinka paljon kutakin ainetta ja valmistetta
käytetään
• mihin käyttötarkoituksiin aineita ja valmisteita käytetään
• olemassa olevat tiedot altistumisesta ja
päästöistä
• käytössä olevat riskinhallintakeinot.
Tarvittavia tietoja löytyy nykyisistä käyttöturvallisuustiedotteista ja muista yrityksen hallussa olevissa asiakirjoista. Käyttöturvallisuustiedotteiden
ajantasaisuus on hyvä tarkistaa. Koska REACH-

asetuksen mukainen aineiden rekisteröinti koskee kaikkia aineita (ei vain vaarallisia aineita), on
tarpeellista pyrkiä luetteloimaan käytössä olevat
kemikaalit ja niitä koskevat tiedot myös muista
lähteistä kuin käyttöturvallisuustiedotteista.
Valmisteiden valmistaja, ns. formuloija, tarvitsee käytettävistä raaka-aineista tiedot valmisteen
käyttöturvallisuustiedotteen laatimista varten. Tiedot pitää kerätä ainekohtaisesti. Formuloijan tulee
ottaa huomioon ja toimittaa taaksepäin toimitusketjussa tiedot omien asiakkaidensa käytöistä.

LISÄTIETOJA
Tarkemmat ohjeet jatkokäyttäjille sekä muita
REACH-asetuksen mukaisia soveltamisohjeita on
saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta osoitteesta www.echa.eu.
REACH-neuvontapalvelu, josta Suomessa vastaavat Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Suomen ympäristökeskus
(SYKE), auttaa yrityksiä REACH-asetuksen toimeenpanoon, velvoitteisiin ja tulkintoihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapalvelun osoite on
www.reachneuvonta.fi.
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JATKOKÄYTTÄJÄ
REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjä on toimija, joka

• käyttää ainetta ammatti- tai teollisessa käytössä
• tuo aineen maahan, kun EU:n ulkopuolinen
valmistaja on nimennyt ainoan edustajan
rekisteröintiä varten
• tuo uudelleen EU-alueelle saman aineen,
joka on jo EU:ssa rekisteröity (takaisintuoja).
Takaisintuoja on tietyin ehdoin yritys, joka valmistaa aineen EU:ssa, rekisteröi aineen ja vie sen EU:n
ulkopuolelle esimerkiksi valmisteen valmistamista
varten. Kun takaisintuonnin yhteydessä sama aine
tuodaan uudelleen EU:hun osana valmistetta, pidetään takaisintuojaa jatkokäyttäjänä.
Jakelija ei ole jatkokäyttäjä. Jakelija ainoastaan
varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaiseKuvassa 1 on esimerkki REACH-asetuksen toimijoiden rooleista.
Valmistaja / EU-maahantuoja
tekee / tuo titaanidioksidia

eivät ole
jatkokäyttäjiä

Sekoittaja 1

Jatkokäyttäjät

tekee titaanidioksidipastan
sekoittamalla apuaineiden kanssa

Sekoittaja 2
tekee maalin sekoittamalla
pastan muiden aineosien kanssa

Teollinen käyttäjä

Esineen valmistaja

Ammattikäyttäjä

käyttää pastaa metallin tilap.
suojaamiseen prosessissa

valmistaa maalatun
ikkunankehyksen
rakennusyrityksessä

maalaa
ikkunankehyksiä
rakennusyrityksessä

Jakelija

Kuluttaja

varastoi ja
luovuttaa
markkinoille

käyttää maalin
yksityisessä
toiminnassaan

eivät ole
jatkokäyttäjiä

naan tai valmisteessa, kolmansien osapuolten
puolesta. Myös vähittäismyyjä on jakelija. Jakelijan tulee välittää tietoa ylös- ja alaspäin toimitusketjussa.
Kemikaalin käytöllä tarkoitetaan prosessointia,
formulointia, kulutusta, varastointia, säilytystä, käsittelyä, täyttämistä pakkauksiin, siirtoa pakkauksesta toiseen, sekoittamista, esineen tuotantoa tai
mitä tahansa muuta käyttämistä.

JATKOKÄYTTÄJÄN OIKEUKSIA
JA VELVOLLISUUKSIA
Jatkokäyttäjällä on oikeus pyytää oman käyttönsä huomioimista valmistajan tai maahantuojan
turvallisuusarvioinnissa ja altistumisskenaarion
laatimisessa. Esittäessään pyynnön jatkokäyttäjän pitää antaa riittävät tiedot altistumisskenaarion laatimista varten. Altistumisskenaariossa kuvataan aineen käyttöolosuhteet ja niissä tarvittavat riskinhallintakeinot. Altistumisskenaario
liitetään käyttöturvallisuustiedotteeseen. Käytön
kuvaamiseksi on valmistumassa ohjeita, jotka
tulevat sisältymään ohjeeseen kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja kemikaaliturvallisuusraportin
laatimisesta. Ohjeet tulevat Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulle, www.echa.eu.
Jatkokäyttäjän pitää käyttää ainetta tai valmistetta käyttöturvallisuustiedotteessa ja sen liitteenä olevassa altistumisskenaariossa määriteltyjen
ohjeiden mukaisesti. Kemikaaliturvallisuusarviointiin ja riskinhallintamenetelmiin liittyvät velvoitteet tulee täyttää viimeistään 12 kuukauden
kuluttua siitä, kun aineen rekisteröintinumero
saadaan kemikaalin toimittajalta käyttöturvallisuustiedotteessa. Jatkokäyttäjän pitää ilmoittaa
kemikaalintoimittajalle, jos tiedot vaaraominaisuuksista tai riskinhallintakeinoista eivät ole asianmukaisia.

Jatkokäyttäjän ei ole kuitenkaan välttämätöntä
antaa kemikaalintoimittajalle tietoja omasta käytöstään. Tässä tapauksessa jatkokäyttäjän tulee
itse laatia omasta käytöstään turvallisuusarviointi ja kemikaaliturvallisuusraportti. Jatkokäyttäjän tulee ilmoittaa turvallisuusraportin
laatimisesta Euroopan kemikaalivirastolle, mutta
kemikaaliturvallisuusraporttia ei toimiteta virastolle.
Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia omasta käytöstään kemikaaliturvallisuusraporttia seuraavissa tapauksissa:

• jatkokäyttäjälle

ei toimiteta käyttöturvallisuustiedotetta, koska kemikaalintoimittajalla ei ole käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisvelvollisuutta
• aineesta ei ole tarpeen tehdä kemikaaliturvallisuusraporttia, ts. aineen määrä on alle
10 tonnia vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden
• jatkokäyttäjä käyttää ainetta tai valmistetta
olosuhteissa, jotka ovat altistumisskenaariossa määriteltyjä olosuhteita ja riskinhallintakeinoja suojaavampia
• jatkokäyttäjä käyttää ainetta prosessi- ja
tuotetutkimus- tai -kehitystarkoituksiin (ns.
PPORD-tarkoituksiin)
• jatkokäyttäjän käyttämän aineen tai valmisteen määrä on alle 1 tonni vuodessa.

TIETOJENVAIHTOA VARTEN
TARVITTAVAT TIEDOT
Varmistaakseen, että yrityksessä käytettävien
kemikaalien toimitukset jatkuvat aineiden rekisteröinnin käynnistyttyä, jatkokäyttäjän kannattaa
tarkistaa kemikaalintoimittajalta, että käytetyt
aineet esirekisteröidään (esirekisteröintiaika
1.6.2008 – 1.12.2008) ja myöhemmin rekisteröidään.

