Lupa-aineiden
ennakointi ja julkiset
kuulemiset
Yrityksillä on mahdollisuus saada tietoa ECHAn
ylläpitämistä listoista ja rekistereistä, mitkä aineet
voivat päätyä REACH-asetuksen liitteen XIV
luvanvaraisten aineiden luetteloon. Aineiden
lisääminen liitteeseen XIV on kaksivaiheinen
prosessi: SVHC-aineen tunnistaminen
kandidaattilistalle ja aineen sisällyttäminen
luvanvaraisten aineiden luetteloon. Molemmissa
vaiheissa kommenttien esittäminen on mahdollista
julkisten kuulemisten aikana.

PACT - RMOA ja vaarojen arviointi
ECHAn PACT-sivuilla (Public Activities Coordination
Tool) on listattu aineet, joille jäsenvaltio tai ECHA on
tehnyt tai tekee riskinhallinnan vaihtoehtojen
analyysin (risk management option analysis, RMOA)
tai vaarojen arvioinnin. Analyysillä selvitetään
tarvitaanko aineelle riskinhallintatoimenpiteitä ja jos
tarvitaan niin minkälaisia. Yksi riskinhallintamenettelyistä on aineen tunnistaminen erityistä
huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC, Substances of
Very High Concern).

Aierekisteri
Aineet, joista jäsenvaltio tai ECHA on aikeissa laatia
asiakirja-aineiston aineen tunnistamisesta SVHCaineeksi, on listattu ECHAn sivujen aierekisteriin
(RoI, Registry of Intentions).

SVHC-aineen tunnistaminen
kandidaattilistalle
Jäsenvaltio tai ECHA valmistelee asiakirja-aineiston
REACH-asetuksen liitteen XV mukaisesti, jossa
ehdotetaan aineen tunnistamista SVHC-aineeksi.
Tunnistamisehdotus tehdään yleensä kaksi kertaa
vuodessa, helmikuussa ja elokuussa. Ehdotettujen
aineiden osalta julkinen kuuleminen kestää 45
päivää (maaliskuu-huhtikuu ja syyskuu-lokakuu).
Jos kommentteja ei tule, aine liitetään kandidaattilistalle. Jos kommentteja tulee, aineen tunnistus
menee käsittelyyn jäsenvaltioiden komiteaan (MSC).
Jos yksimielisyys saavutetaan (30 päivän kuluessa),

aine liitetään kandidaattilistalle. Jos yksimielisyyttä
ei saavuteta, Euroopan komissio laatii ehdotuksen
aineen tunnistamiseksi kolmen kuukauden kuluessa
MSC:n lausunnon vastaanottamisesta. Lopullinen
päätös tehdään komiteamenettelyllä.

Aineen sisällyttäminen luvanvaraisten
aineiden luetteloon
ECHA asettaa kandidaattilistan aineet etusijajärjestykseen määrittääkseen mitkä niistä tulisi
sisällyttää luvanvaraisten aineiden luetteloon ja
laatii suositusluonnoksen (draft recommendation).
Etusija annetaan aineille, joilla on PBT- tai vPvBominaisuuksia, joiden käyttö on laaja-alaista tai
joiden määrät ovat suuria. Priorisointia selkiyttämään on laadittu dokumentti "Prioritisation of
substances of very high concern (SVHCs) for
inclusion in the Authorisation List (Annex XIV)".
Priorisointi perustuu ensisijassa rekisteröintitietoihin, joten toiminnanharjoittajien on tärkeää
varmistaa, että rekisteröinnissä on aina ajantasaiset
tiedot.
Suositusluonnos tehdään vähintään joka toinen
vuosi ja se julkaistaan ECHAn sivuilla. Yleensä
suositus tehdään joka vuosi. Julkinen kuuleminen
kestää 3 kk (syyskuu-joulukuu).
Jäsenvaltioiden komitea (MSC) laatii suositusluonnoksista lausuntonsa, jossa se ottaa huomioon
julkisen kuulemisen kommentit. ECHA valmistelee
komitean lausunnon ja julkisen kuulemisen
kommentit huomioon ottaen lopulliset
suosituksensa Euroopan komissiolle. Euroopan
komissio päättää ECHAn suosituksen pohjalta
komiteamenettelyä noudattaen, mitkä aineista
valitaan liitteeseen XIV ja siten lupamenettelyyn.
Euroopan komissio voi pyytää julkisen kuulemisen
aikana toimittamaan tietoja myös mahdollisista
sosioekonomisista seuraamuksista, mitä aineen
luvanvaraisuus aiheuttaisi. Nämä tiedot menevät
suoraan Euroopan komissiolle, joka käyttää niitä
myöhemmin päätöksenteossa.

Lisätietoa ECHAn sivuilla
Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineiden) tunnistaminen
(julkisessa kuulemisessa olevat ehdotetut SVHC-aineet)
Proposals to identify Substances of Very High Concern previous consultations
(julkisessa kuulemisessa olleet ehdotetut SVHC-aineet)
Suositus lupaluetteloon sisällyttämisestä
(tietoa viimeisimmästä suosituksesta ja julkisesta kuulemisesta)
Aikaisemmat suositukset
How to participate in the public consultation on ECHA's draft recommendation
How to participate in the parallel call for information by the European Commission
Kandidaattilista
(SVHC-aineiksi tunnistetut aineet)
Lupaluettelo
(REACH-asetuksen liitteeseen XIV lisätyt aineet)
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