
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ympäristölainsäädännön 
velvoitteiden kustannukset 
tuotteen elinkaaren aikana  
 
 
 
 
 
 

Osaprojekti 1:  
 
Case RoHS - REACH 
 
 
 
 
 
Teknologiateollisuus ry 
Loppuraportti 13.3.2014 

 
 
 
 
 
 



  
TIIVISTELMÄ 
 
Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen on nostettu tavoitteeksi valtioneuvoston hyväksymällä 
periaatepäätöksellä kansalliseksi toimintaohjelmaksi: vuoden 2012 loppuun mennessä pyrkimyksenä oli 
keventää taakkaa neljänneksellä. Hallinnollista taakkaa syntyy yrityksille esim. lainsäädännön velvoitteiden 
täyttämisestä. Tässä selvityksessä arvioidaan tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa koskevan uuden RoHS-direktiivin (2011/65/EU), ja kemikaalien rekisteröintiä, 
arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan EU-asetuksen, REACH-asetuksen (EU No 1907/2006), 
yhteisvaikutusta yritysten hallinnolliseen taakkaan. REACH-asetus on komission pk-yrityksille vuonna 2012 
tekemän kyselyn mukaan kaikkein kuormittavin EU-säädös. 
 
Tämän Teknologiateollisuus ry:n vuoden 2013 ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen 
elinkaaren aikana” -projektin (YMVEKU-projekti) osaprojektin tavoitteena oli selvittää RoHS-direktiivin ja 
REACH-asetuksen päällekkäisyydet sekä taakat ja kustannukset yrityksille, sekä miten RoHS ja REACH 
vaikuttavat tuotteiden vapaaseen liikkumiseen globaalisti ja tuotteiden valmistukseen EU-alueella.  Tietoa 
kerättiin säädöksistä ja niiden valmisteluasiakirjoista sekä muusta kirjallisesta materiaalista, sekä 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja tarkemmissa haastatteluissa.  
 
RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen erillisyyttä perustellaan sillä, että niiden soveltamisala ja tavoitteet 
ovat erilaiset, ja että REACH-asetuksella ei ole saavutettavissa samaa suojelun tasoa RoHSin alaisille 
laitteille kuin erillisellä RoHS-säädöksellä. Yhtenä erona on, että REACH ulottuu esineiden valmistukseen 
vain EU:ssa, jolloin tuontituotteet voivat sisältää haitallisia aineita, kun taas RoHS rajoittaa aineiden 
pitoisuuksia lopputuotteessa. Toisena erona on esineiden ainesisällön tarkastelun tarkkuus: RoHSissa 
ainerajoitusten täyttymistä tarkastellaan homogeenisen aineen tasolla ja REACHissä SVHC-aineiden 
pitoisuutta mitataan painoprosentteina koko esineen painosta. Yhteistä on, että suuri osa RoHSissa nykyisin 
rajoitettavista aineista on myös REACHin rajoitettavien aineiden listalla. RoHSin seuraavat uudet rajoitettavat 
aineet ovat pitkälti REACHin luvanvaraisten aineiden luettelossa. Poikkeusten antamisen suhteesta 
ainerajoituksiin, luvanvaraisuuteen jne. ja muihin säädöksiin on löydettävissä eniten epäselvyyksiä. RoHSin 
ja REACHin välillä on selkeä ristiriita kadmiumille sähköisissä kytkennöissä annetuissa vapautuksissa. 
 
Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa pyydettiin yrityksiä arvioimaan, kuinka suuria kustannuksia syntyy 
RoHS-direktiivistä ja REACH-asetuksesta sekä yleisemmin tuotteiden ainesisältöä koskevasta 
lainsäädännöstä. Joka kuudes vastaaja piti tuotteiden ainesisältöä koskevaa ympäristölainsäädäntöä 
merkittävänä, ja joka kolmannen mielestä se ei koskenut heidän tuotteitaan. Puolet vastaajista piti merkitystä 
vähäisenä. Toimialoittain ainesisältöä koskeva lainsäädäntö oli merkittävintä metallinjalostajille ja sähkö- ja 
elektroniikkatuotteita valmistaville yrityksille. Kone- ja metallituotteita valmistavat yritykset pitivät pääasiassa 
vaikutuksia vähäisinä tai ne eivät koskeneet yrityksiä lainkaan. Kokoluokittain tarkastellen suuret yritykset 
poikkesivat pk- ja mikroyrityksistä. Suurista yrityksistä kolmannes piti vaikutusta merkittävänä, kun pk- ja 
mikroyrityksissä merkittävänä asiaa pitivät vain yksittäiset yritykset. Tarkentavissa kysymyksissä vastausten 
määrä jäi liian pieneksi, jotta saaduista vastauksista olisi voitu muodostaa selkeää kuvaa kustannusten 
vaikutuksesta. 
 
Sähköisen kyselyn ja haastattelujen perusteella RoHSilla ja REACHilla ei toistaiseksi vaikuttaisi olevan 
suurtakaan merkitystä esimerkiksi materiaali- tai komponenttihankintoihin. Yritysten käyttämiä aineita ei 
näyttäsi poistuneen markkinoilta. Komponenttien valmistajilta on saatavissa riittävät REACH- ja RoHS-
todistukset. Tosin muutamassa vastauksissa epäiltiin vaatimustenmukaisuustodistusten todenperäisyyttä.  
 
RoHSin tai REACHin takia yritykset tai alihankkijat eivät ole vielä siirtäneet tuotantoaan EU:n ulkopuolelle. 
Joissakin vastauksissa tätä vaihtoehtoa pidettiin mahdollisena, tai että ainakin tietyt valmistusvaiheet 
toteutettaisiin EU:n ulkopuolella. Esimerkiksi kuusiarvoisen kromin käyttö loppuu noin v. 2017, jonka jälkeen 
sitä ei voi käyttää EU:ssa. Mutta REACHin puitteissa voitaisiin tuotteita kromata EU:n ulkopuolella, vaikka 
Viipurissa, ja tuoda tuotteet takaisin EU:n alueelle ilman mitään ilmoituksia.  
 
Globaalisti toimiva lainsäädäntö on kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten toivelistalla. Tällä hetkellä 
jokaisella markkina-alueella on aluekohtaista sääntelyä. 
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LYHENTEET 
 
BBP  butylbenzylphthalate, butyylibentsyyliftalaatti 
CAS  Chemical Abstract Service 
CELMA Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical 

Components for Luminaires in the European Union 
ChemSec The International Chemical Secretariat, kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii vaarallisten 

kemikaalien käytön vähentämiseen ja kemikaalilainsäädännön kehityksen edistämiseen 
CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, aineiden ja seosten 

luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (Asetus (EY) N:o 1272/2008) 
CMR Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic, karsinogeeniset, mutageeniset tai lisääntymistoksiset 

aineet 
COCIR The European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare 

IT Industry 
DBP  dibutylphthalate, dibutyyliftalaatti 
DBDPE  Decabromodiphenylethane 
DEHP  bis (2-ethylhexyl) phthalate, bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
ECHA  European Chemicals Agency, Euroopan kemikaalivirasto 
ED  endocrine disruptors, hormonitoimintaa häiritsevät aineet 
ELCF  The European Lamp Companies Federation 
ELV  End of Life Vehicles, romuajoneuvot 
ETSK  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
ETUC  The European Trade Union Confederation 
EQC  Equivalent level of Concern 
FAQ  Frequently Asked Questions 
HBCDD  hexabromocyclododecane, heksabromisyklododekaani 
IA  Impact Assessment, vaikutustenarviointi (komission) 
IEC  International Electrotechnical Commission 
ILO  International Labour Organization 
JBCE  Japanese Business Council in Europe 
KOM Komission asiakirja; komission lainsäädäntöesitys perusteluineen, komission vihreät kirjat ja 

valkoiset kirjat, komission tiedonannot, erilaiset raportit ja suuntaviivat 
KTT käyttöturvallisuustiedote (REACH) 
MCCP medium-chained chlorinated paraffins 
NGO  non-governmental organisation 
PBB  polybromibifenyyli 
PBDE  polybromidifenyylieetteri 
PBT  Persistent, Bioaccumulative, Toxic, hitaasti hajoava, biokertyvä, myrkyllinen 
POP  Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet 
RAC  Risk Assessment Committee (REACH-asetuksessa) 
REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Kemikaalien 

rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoittaminen (Asetus (EY) N:o 1907/2006) 
RoHS  Restriction of Hazardous Substances (direktiivit 2002/95/EY ja 2011/65/EU) 
SCCP  short-chained chlorinated paraffins 
SEAC  Socioeconomic Analysis Committee (REACH-asetuksessa) 
SEC  Komission pääsihteeristön laatima tausta- tai valmisteluasiakirja 
SIEF  Substance Information Exchange Forum, tietojenvaihtofoorumi (REACH) 
SIN  Substitute It Now; ChemSecin listaus SVHC-aineista, jotka tulisi korvata haitattomilla aineilla 
SVHC  substances of very high concern, erityistä huolta aiheuttavat aineet 
TBBP-A  tetrabromobisphenol A 
TEM  työ- ja elinkeinoministeriö 
vPvB  very Persistent, very Bioaccumulative, erittäin hitaasti hajoava, erittäin voimakkaasti  
  biokertyvä 
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 1  JOHDANTO 

 1.1  Tausta 
 
Yrityksille syntyy hallinnollisia kustannuksia, kun ne keräävät, muokkaavat ja toimittavat tietoa viranomaisille. 
Lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ovat esimerkiksi erilaiset ilmoitukset ja raportoinnit, tuotemerkinnät, 
lupamenettelyt ja tukihaut. Velvoitteita aiheutuu yrityksille eri säädöksistä ja ne voivat olla päällekkäisiä. 
 
Euroopan unioni on edelläkävijä ympäristösääntelyssä sekä säädösten määrän että tiukkojen vaatimusten 
suhteen. Kääntöpuolena on, että yrityksiä kuormittava ja resursseja vaativa sääntely voi aiheuttaa tuotannon 
siirtymistä EU-alueen ulkopuolelle löyhemmän sääntelyn maihin. Lisäksi vaativa sääntely voi vaikeuttaa 
tuotteiden vapaata liikkuvuutta maailmanmarkkinoilla. 
 
Tässä osaprojektissa tarkastellaan RoHS-direktiivin (2011/65/EU) ja REACH-asetuksen (EY-asetus N:o 
1907/2006) aiheuttamia kustannuksia ja taakkoja, sekä säädösten päällekkäisyyksistä aiheutuvia 
kustannuksia. Tarkastelu rajataan tuotesuunnitteluun, materiaalihankintoihin sekä tuotantoon. Osana 
selvitystyötä laaditaan Teknologiateollisuus ry:n käyttöön raportti tausta-aineistosta. Tässä raportissa RoHS-
direktiivillä tarkoitetaan voimassa olevaa direktiiviä (2011/65/EU), ellei muuta mainita. 
 
Osaprojekti on itsenäinen osa Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2013 toteuttamaa projektia 
”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana”, jossa arvioidaan EU:n 
nykyisen lainsäädännön velvoitteiden täyttämisen ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yrityksille aiheuttamia 
kustannuksia. Lisäksi projektissa tarkastellaan case-säädöksiä kolmessa erillisessä osaprojektissa. 
 
Raportin ovat koonneet Technetium Consultingin Mika Kapanen ja Heli Rimppi Teknologiateollisuus ry:n 
toimeksiannosta. 

 1.2  Tavoitteet 
 
Tämän osaprojektin päätavoitteet ovat:  
 

1) RoHSin ja REACHin päällekkäisyydet  
2) RoHSin ja REACHin aiheuttamat taakat ja kustannukset yrityksille, ja miten yrityksille aiheutuvia 

kustannuksia voitaisiin välttää säädösten päällekkäisyyksiä poistamalla 
3) miten RoHS ja REACH vaikuttavat tuotteiden vapaaseen liikkumiseen globaalisti ja missä 

tapauksissa ne edistävät ja missä tapauksissa haittaavat tuotteiden vapaata liikkuvuutta  
4) miten RoHS ja REACH vaikuttavat tuotteiden valmistukseen EU:n alueella.  

 1.3  Rajaukset 
 
Selvitystyössä tarkastelu rajattiin yrityksen toiminnoista pääasiassa tuotesuunnitteluun, 
materiaalihankintoihin sekä tuotantoon, koska RoHSin ja REACHin aiheuttama taakka kohdistuu 
voimakkaimmin näihin elinkaaren vaiheisiin. RoHS ja REACH kohdistuvat teknologiateollisuuden toimialoista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja kone- ja kone- ja metallituotteita valmistaviin yrityksiin sekä 
metallinjalostusyrityksiin. 
 
Tässä selvityksessä on käsitelty EU-tason RoHS-direktiiviä eikä sen kansallista toimeenpanoa, koska RoHS 
on harmonisointidirektiivi. 

 1.4  Toteutus 
 
Selvitykseen on koottu tietoa perehtymällä lainsäädäntöön ja sen tausta-aineistoon sekä tutkimuksiin. Lisäksi 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille toteutettiin sähköinen kysely ja valikoidut yritykset haastateltiin 
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osana ympäristölainsäädännön yleisten velvoitteiden kustannusten selvitystä. 
 

 1.5  Raportin rakenne 
 
Raportissa on aluksi käyty lyhyesti läpi tiedonkeruumenetelmät. Seuraavissa luvuissa on esitetty kirjallisesta 
materiaalista ja haastatteluissa saadut tiedot. Luvut 4, 5 ja 7 rakentuvat siten, että ensin on esitetty 
kirjallisuudesta löydetyt tiedot ja kunkin luvun lopuksi on esitetty yritysten vastaukset kysymyksiin sekä muut 
yritysten esittämät näkemykset. Lukuun 6 on koottu yrityshaastatteluista j sähköisestä kyselystä vastaajien 
arviot RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen aiheuttamasta taakasta ja kustannuksista yrityksille. (Liitteessä 
V on esitetty yrityskyselyssä ja -haastatteluissa käytetty kysymyslista kokonaisuudessaan).  
 
Lopussa on esitetty kerätyn kirjallisen aineiston sekä kysely- ja haastatteluaineiston perusteella tehdyt 
johtopäätökset ja yhteenveto. Raportin englanninkielinen yhteenveto on luvussa 9. 
 
 
 

 2  MENETELMÄT 
 
Raporttia varten kerättiin tietoa sekä lainsäädäntöön ja sen taustapapereihin ja tutkimuksiin perehtymällä että 
yrityskyselyllä ja -haastatteluilla. 
 

 2.1  Tiedonkeruumenetelmät 
 
Tiedonkeruu toteutettiin hankkimalla aiheesta ensin kirjallista tietoa esim. lainsäädännöstä ja tutkimuksista. 
Löydetyn kirjallisen aineiston perusteella tunnistettiin kuhunkin aihealueeseen liittyvät tärkeimmät haasteet. 
Tunnistettujen haasteiden perusteella muotoiltiin yrityskyselyä ja -haastatteluja varten kysymyksiä, joiden 
avulla pyrittiin saamaan yrityksiltä lisätietoa ja käytännön näkemyksiä tunnistettuihin haasteisiin. 
Yrityskyselyssä annettiin yrityksille mahdollisuus nostaa esille myös muita RoHSiin, REACHiin ja näiden 
suhteeseen liittyviä näkemyksiä, ongelmakohtia ja havaintoja. 
 

 2.1.1  Teoreettinen tieto: katsaus lainsäädäntöön ja kirjallisuuteen 
 
Selvitys perustuu Euroopan unionissa voimassaolevaan lainsäädäntöön ja sen keskeisinä lähteinä ovat 
olleet RoHSiin ja REACHiin liittyvät lähteet.   
 
Kirjallista tietoa haettiin seuraavista lähteistä: 

• säädöstekstit (EU ja kansallinen toimeenpano) 
• säädösehdotukset perusteluineen (EU ja kansallisesti hallituksen esitykset lakeja annettaessa) 
• säädösten valmisteluasiakirjat, esimerkiksi komission vaikutustenarvioinnit ja komiteoiden lausunnot, 

kansallisesti U-kirjelmät 
• muut tutkimukset ja selvitykset. 

 

 2.1.2  Käytännön tieto: yrityskysely ja -haastattelut 
 
Käytännön tietoa on kerätty Teknologiateollisuus ry:n jäsenistöstä metallinjalostajille sekä kone- ja 
metallituotteita ja sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistaville yrityksille suunnatulla sähköisellä 
kyselylomakkeella sekä valittujen yritysten haastatteluilla. Sähköinen kyselylomake lähetettiin n. 650 
yritykselle ja vastauksia saatiin 98 yritykseltä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 25 yrityksessä. Osa 
haastatelluista yrityksistä vastasi myös sähköiseen kyselyyn, joten vastauksia saatiin kaikkiaan 113 
yritykseltä. Rajoituksena oli, että RoHS koskee rajallista osaa vastaajista (koneita ja laitteita valmistavien 
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yritysten toimitusketju), kun taas REACHista voitiin saada tietoa laajemmin. Haastateltaviksi valittiin edustajia 
seuraavilta toimialoilta: metallinjalostajat ja pintakäsittelijät sekä kone- ja metallituotteet ja sähkö- ja 
elektroniikkatuotteet. 
 
Kyselyssä ja haastatteluissa tiedusteltiin yritysten kokemuksia RoHSin ja REACHin velvoitteiden 
kuormittavuudesta ajallisesti, taloudellisesti ja mahdollisten muiden resurssien suhteen. Samassa 
yhteydessä kysyttiin yrityksiltä kehitysehdotuksia säädösten mahdollisten päällekkäisyyksien poistamiseksi. 
Yrityksiltä pyydettiin sekä määrällisiä että laadullisia arvioita. 
 
Yrityksillä oli mahdollisuus arvioida säädösten vaikutuksia omaan toimintaansa ja pohtia lainsäädännön 
mahdollisia kehityssuuntia.  Yrityksiltä pyydettiin käytännön kokemuksia siitä, ovatko säädösten vaatimukset 
joskus edistäneet tai haitanneet esimerkiksi yritysten toimintaa suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin 
maailmanmarkkinoilla. 
 

 2.2  Tiedonkäsittelymenetelmät 
 
Tilastollisia analyysimenetelmiä ei käytetty, koska otos sekä eri vastausten ja alaryhmien sisäisten 
vastausten lukumäärä olivat liian pieniä tilastollisesti luotettavaan analyysiin. Näin ollen tiedonkäsittelyssä 
keskityttiin ryhmiä ja alaryhmiä kuvaaviin tunnuslukuihin. Keskiarvoa ja mediaania ei lasketa tilastolliseksi 
analyysiksi. 
 
 

 3  KATSAUS TARKASTELTAVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN 
 
Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti, mitä RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen historiassa on tapahtunut ja 
mikä on säädösten nykytila tämän selvityksen laatimishetkellä. Lisäksi luvussa on listattu säädösten tulevien 
uudelleentarkastelujen ajankohdat. 
 

 3.1  Historia ja nykytila 
 
Liitteen I taulukossa 1 on esitetty RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen kehityshistoria 
säädösehdotuksineen ja muutoksineen ensimmäisen RoHS-direktiiviehdotuksen julkaisemispäivästä 
nykyhetkeen (liite päivitetty 31.12.2013). 
 
Ensimmäinen RoHS-direktiivi (2002/95/EY) annettiin 27.1.2003 ja samana vuonna, 29.10.2003, julkaistiin 
ehdotus REACH-asetukseksi. REACH-asetus (EU No 1907/2006) annettiin 18.12.2006. RoHS-direktiivi 
uudistui 8.6.2011 uudelleenlaaditun RoHS 2 -direktiivin (2011/65/EU) muodossa. 
 
RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen toimeenpanon jälkeen kyseisiä säädöksiä on muutettu ja kehitetty 
aktiivisesti. Esimerkiksi ensimmäisen RoHS-direktiivin ainerajoitusten poikkeukset sisältävää liitettä on 
muutettu 11 kertaa. Voimassa olevaa RoHS-direktiiviä muutettiin tammikuussa 2014 kahdeksalla 
delegoidulla säädöksellä. REACH-asetuksen eri liitteitä muuttavia muutosasetuksia on (24.5.2013 
mennessä) annettu yhteensä 19 muun muassa tiedon lisääntyessä aineiden ominaisuuksista ja aineiden 
luokitusten sekä liitteiden uudelleentarkasteluvelvoitteiden myötä. 
 
REACH-asetuksen uudelleentarkastelut (138 artikla): 

• Liitteet I, IV ja V 1.6.2008 mennessä (tarvittaessa muutosehdotuksia) (138(4) artikla) 
• Liite XIII 1.12.2008 mennessä (tarvittaessa muutosehdotus) (138(5) artikla) 
• Soveltamisala 1.6.2012 mennessä: olisiko soveltamisalaa muutettava jotta vältetään 

päällekkäisyydet muiden asiaa koskevien yhteisön säännösten kanssa (tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus) (138(6) artikla) 

• Ns. samantasoista huolta aiheuttavien EQC-aineiden (esim. hormonitoimintaa häiritsevien ED-
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aineiden) lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon ja luvan myöntäminen 1.6.2013 mennessä 
(tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia) (138(7) artikla) 

 
REACH-asetuksen soveltamisalan vuoden 2012 uudelleentarkastelussa havaittiin useita päällekkäisyyksiä 
muiden säädösten kanssa ja annettiin suosituksia lainsäädännön johdonmukaistamiseksi (Milieu 2012, 353–
372). 
 

 3.2  Tulevat uudelleentarkastelut 
 
Liitteen I taulukossa 2 on esitetty RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen odotettavissa olevat muutokset. 
Tiedossa on seuraavat uudelleentarkastelut, joista on säädetty RoHS-direktiivissä ja REACH-asetuksessa. 
 
RoHS-direktiivin uudelleentarkastelut (6 ja 24 artikla): 

• Komissio tarkastelee uudelleen perusteelliseen arviointiin perustuen direktiivin ainerajoituksia ja 
niiden muuttamista ennen 22.7.2014 ja tämän jälkeen määräajoin omasta aloitteestaan tai jonkin 
jäsenvaltion ehdotuksesta (6(1) artikla). 

• Komissio tarkastelee tarvetta muuttaa RoHS-direktiivin soveltamisalaa viimeistään 22.7.2014 
(tarvittaessa lainsäädäntöehdotus) (24 artikla). 

• Komissio tarkastelee RoHS-direktiiviä yleisesti uudelleen viimeistään 22.7.2021 (tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus) (24 artikla). 

 
Ainerajoitusten uudelleentarkastelutyö on meneillään. Sidosryhmien kuulemisprosessi RoHSin uusista 
ainerajoituksista käynnistyi tammikuussa 2013 ja ensimmäinen kuuleminen päättyi 10.3.2013. Kaiken 
kaikkiaan kuulemisprosessissa on tarkoitus järjestää neljä kuulemista. (ENDS Europe 2013b.) Kolmas 
sidosryhmien kuuleminen järjestettiin 10.6.2013. Loppuraportti ja ehdotus RoHS 2:n ainerajoituksiin 
lisättäviksi aineiksi julkaistiin tammikuussa 2014. Vastuullinen taho on Environment Agency Austria (katso 
lähde Environment Agency Austria 2013b). Tässä raportissa ainerajoituksia on käsitelty tarkemmin luvussa 
5. 
 
Euroopan komissio on aloittanut toukokuussa 2013 työn myös RoHS-direktiivin soveltamisalan 
tarkastelemiseksi. Komissio on tuolloin antanut tiekartan (roadmap), jossa on esitetty suunnitelma 
soveltamisalan muutosten vaikutustenarvioinnin toteuttamiseksi. (Komissio 2013a.) 
 
REACH-asetuksen uudelleentarkastelut (138 artikla): 

• Kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimisvelvollisuus ja arvioinnin esittäminen 
kemikaaliturvallisuusraportissa 1.6.2019 mennessä, paitsi CLP-asetuksen mukaisiin kategorioihin 1A 
ja 1B kuuluville CMR-aineille jo viimeistään 1.6.2014 (138(1) artikla) 

• 33 artiklan (velvollisuus tiedottaa esineiden sisältämistä aineista) soveltamisalan laajentaminen 
muihin vaarallisiin aineisiin 1.6.2019 mennessä (138(8) artikla) 

• Liitteen VIII (vakiotietovaatimukset aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 
tonnin määrinä) 8.7 jakson testausvaatimukset 1.6.2019 mennessä (tarvittaessa esitys muutoksesta) 
(138(9) artikla) 

 
 
 

 4  RoHS-DIREKTIIVIN JA REACH-ASETUKSEN PERIAATTEIDEN VERTAILU 
 
Taulukossa 1 on esitetty joidenkin RoHS- ja REACH-sääntelyn periaatteiden vertailua. Periaatteita vertaillaan 
tarkemmin alaluvuissa. 
 

 

http://www.umweltbundesamt.at/en/soer/soer2010_partc/soer2010_resources/rohs2/
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Taulukko 1. RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen periaatteiden vertailu (Komission ympäristöpääosasto 
2012a ja 2012c; RoHS 2 IA SEC(2008) 2930, 69; STM 2012; Tukes 2010–2013; RoHS-asetus 853/2004; 
RoHS-laki 387/2013, 18 §; RoHS 2 -direktiivi 2011/65/EU; REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006) 

 
 

 4.1  RoHSin ja REACHin viittaukset toisiinsa 
 
Liitteessä II on esitetty kronologisessa järjestyksessä taulukoituna RoHS-direktiivien ja REACH-asetuksen ja 
niiden valmisteluasiakirjojen viittaukset RoHS-direktiiveihin liittyvistä asiakirjoista REACH-asetukseen ja 
päinvastoin. Myös kaikki säädösmuutokset ja valmisteluasiakirjojen muutokset on tarkasteltu. Yhteenvetona 
viittauksista säädöksestä toiseen voidaan todeta, että ainoastaan RoHSissa valmisteluasiakirjoineen on 
viittauksia REACHiin. Viittauksien sisältöä ja säädösten suhdetta tarkastellaan tarkemmin seuraavissa 
luvuissa. 
 

 4.2  Sääntelyn johdonmukaisuus 
 
RoHSin ja REACHin valmisteluvaiheessa on pyritty ottamaan huomioon sääntelyn johdonmukaisuus 
suhteessa muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin. 
 
 REACH-asetusehdotuksen perusteluissa todetaan kemikaalipolitiikalla olevan yhtymäkohtia useisiin 
muihin politiikan osa-alueisiin. Lisäksi todetaan seuraavaa: ”Komissio on ehdotustaan valmistellessaan 
pyrkinyt huolellisesti välttämään säännösten päällekkäisyyttä muun lainsäädännön kanssa varmistaen 
samalla, että lainsäädäntöön ei luoda porsaanreikiä ja että tarvittavat tiedot ovat muiden sektoreiden 
käytettävissä.” (KOM(2003) 644 lopullinen.) 
 
 RoHS-direktiivissä säädetään: ”Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan turvallisuutta ja 
terveyttä koskevan unionin lainsäädännön ja kemikaaleja koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 [REACH], vaatimusten sekä jätehuoltoa koskevan unionin 
erityislainsäädännön vaatimusten soveltamista” (2011/65/EU, 2(3) artikla, soveltamisala). 

RoHS REACH
Komission 
pääosasto

DG ENV DG ENTR

Ministeriö YM STM
Vaatimusten-
mukaisuuden 
osoittaminen

CE-merkintä ja 
vaatimustenmukaisuusvakuutus

valmistajan oma vakuutus

Elinkaaren vaiheet suunnittelu, ennaltaehkäisevä, WEEE 
koskee jätevaihetta

koko elinkaari

Aineiden 
rajoittaminen

lopputuote koko elinkaari/toimitusketju

Kansallinen 
neuvonta

YM:n ja Tukesin on tietoverkossa 
tiedotettava vaarallisten aineiden 
rajoitusten ja niitä koskevien 
poikkeusten sisällöstä sekä rajoituksia 
ja poikkeuksia koskevien muutosten 
valmistelusta ja voimaantulosta 
(kansallinen velvoite RoHS-lain 18 
§:ssä)

REACH-neuvontapalvelu (EU-tason 
velvoite REACH-asetuksen 124 
artiklassa), toteutettu Tukesin REACH- 
& CLP- neuvontapalveluna

EU-tason neuvonta Komission FAQ-dokumentit ECHAn Helpdesk ja guidance-
dokumentit
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Tarkoituksena on, että RoHSia ja REACHia voidaan soveltaa yhtä aikaa. (SEC(2008) 2930, 23). RoHSin 
vaikutustenarvioinnin mukaan RoHSia ja REACHia ei voi korvata toisillaan, koska niiden tavoitteet ja 
lähestymistavat ovat erilaiset ja ne täydentävät toisiaan (SEC(2008) 2930, 69). REACH käsittelee kaikkia 
kemiallisia aineita, kun taas RoHS on tuotelainsäädäntöä, joka koskee aineita sikäli kuin on kyse vaarallisista 
aineista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (SEC(2008) 2930, 23). 
 
RoHSin johdonmukaisuuteen REACHin ja muun sääntelyn kanssa kiinnitettiin huomiota erityisesti RoHSin 
uudelleenlaadinnassa. Uudelleenlaadinnassa asetettiin uudelle RoHSille seuraavia tavoitteita: 

• johdonmukaisempi muun tuotelainsäädännön (mm. REACH ja ekosuunnittelu) kanssa (SEC(2008) 
2930, 5; KOM(2008) 809 lopullinen). ”Aiempien direktiivien mahdollinen päällekkäisyys uuden 
REACH-sääntelyjärjestelmän kanssa olisi poistettava. Tosiasiallinen yhdenmukaistaminen on 
välttämätöntä vaadittavien toimien täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten sekä hallinnollisen 
rasituksen rajoittamiseksi.” (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK:n lausunto RoHS 2 -
direktiiviehdotuksesta, 2009/C 306/08, kohta 3.2.) 

• kustannustehokkuuden parantaminen (SEC(2008) 2930, 5, KOM (2008) 809 lopullinen) ja 
hallinnollisen taakan keventäminen (KOM(2008) 809 lopullinen) 

• parempi toimeenpano ja soveltaminen (SEC(2008) 2930, 5) 
• lisää ympäristöhyötyjä (SEC(2008) 2930, 5) 

 
RoHSin rooli on muita säädöksiä, kuten REACHia, täydentävä:  

• ”Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi täydentää tarkistamisen jälkeen 
paremmin muuta asiaan liittyvää yhteisön lainsäädäntöä, kuten tuotteiden kaupan pitämistä 
koskevaa lainsäädäntöpakettia (määritelmät ja täytäntöönpanon valvonta), REACH-asetusta 
(aineiden käyttö), energiaa käyttävistä tuotteista annettua direktiiviä (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
suunnittelu) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, ja on 
johdonmukaisempi suhteessa niihin. (KOM(2008) 809 lopullinen.)  

• ”Tämä direktiivi täydentää unionin yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten direktiiviä 2008/98/EY 
[jätepuitedirektiivi] sekä asetusta (EY) N:o 1907/2006 [REACH-asetus]” (2011/65/EU, johdanto-osan 
kappale 11).  

 
RoHSissa säädetään direktiivin uudelleentarkastelusta. RoHSin johdanto-osan kappaleessa 28 todetaan 
uudelleentarkastelusta seuraavaa: ”Komission olisi tämän direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä 
toteutettava perinpohjainen analyysi tämän direktiivin johdonmukaisuudesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
[REACH] kanssa”. Komission ympäristöpääosasto (2012c, 7) on esittänyt RoHS 2 FAQ-dokumentissa, että 
uudelleentarkastelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että aineiden rajoittamisen metodologia ja 
poikkeusten myöntämisen kriteerit ovat linjassa REACHin kanssa. 
 

 4.3  Tavoitteiden ja soveltamisalan vertailu 
 
RoHSilla ja REACHilla on erilaiset soveltamisalat ja tavoitteet. RoHS on toimialakohtainen direktiivi, jossa 
asetetaan säännöt tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamiselle sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, kun taas 
REACH on yleinen kemikaaleja koskeva säädös. (Komission ympäristöpääosasto 2012c, 7.)  
 
RoHSilla on tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, sekä edistää ihmisten terveyden suojelua ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla. (2002/95/EY 
konsolidoitu, 1 artikla ja vastaavasti 2011/65/EU, 1 artikla.) Vaarallinen aine on määritelty CLP-asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 3 artiklassa seuraavasti: ”Ainetta tai seosta, joka täyttää liitteessä I olevassa 2–5 osassa 
säädetyt fysikaalisiin, terveydelle aiheutuviin tai ympäristövaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisena 
[...]”. 
 
REACHin tavoitteena on luoda unionin laajuinen kemikaalien ja niiden turvallisen käytön hallinnan 
järjestelmä. Tähän pyritään mm. edellyttämällä valmistajia ja maahantuojia kokoamaan tietoa kemikaalien 
ominaisuuksista ja rekisteröimään tiedot ECHAn ylläpitämään tietokantaan. (SEC(2008) 2930, 69.) 
 

 



      10  
REACHissa tarkoituksena on osoittaa aineen käytöstä sen koko elinkaaren aikana syntyvät riskit ja koota 
nämä tiedot saataville kemikaaliturvallisuusraporttiin. RoHSissa lähestymistapa on ennaltaehkäisevä. 
(SEC(2008) 2930, 69). 
 
Kuten luvussa 4.2 todettiin, REACH käsittelee kaikkia kemiallisia aineita, kun taas RoHS on 
tuotelainsäädäntöä, joka koskee aineita sikäli kuin on kyse vaarallisista aineista sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa (SEC(2008) 2930, 23). RoHS-direktiivissä rajoitettavat aineet ovat siis osajoukko 
kaikista REACHin soveltamisalaan kuuluvista aineista. 
 
RoHS ei vaikuta REACHin soveltamiseen ja päinvastoin, kun kyse on aineiden rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa. Kun päällekkäisyyksiä ilmenee, on sovellettava tiukinta säännöstä. (Komission 
ympäristöpääosasto 2012c, 7.) 
 

 4.4  Perusteluita RoHSin ja REACHin erillisyydelle ja yhdistämiselle 
 
RoHS-direktiivin valmisteluprosessissa on sidosryhmien kuulemisessa tullut esille yhtenä vaihtoehtona 
direktiivin vaiheittainen kumoaminen.  
 
Komissio on perustellut RoHS-direktiivin vaikutustenarvioinnissa (SEC(2008) 2930, 69) säädösten erillisyyttä 
sillä, että niiden tavoitteet ja lähestymistavat ovat erilaiset ja ne täydentävät toisiaan, kuten luvussa 4.2 
todettiin. Vastakkaisiakin näkemyksiä on – ja säädösten yhdistämistä on perusteltu esim. siten, että REACH 
kattaa myös RoHSin tavoitteet, ja yhdistäminen yksinkertaistaisi ja johdonmukaistaisi sääntelyä EU:n 
tavoitteiden mukaisesti (ENDS 2009).  
 
Vaikutustenarvioinnissa esitetään myös, että ekosuunnitteludirektiivi ja REACH-asetus eivät voi tarjota 
samaa suojelun tasoa kuin RoHS-direktiivi, kun on kyse vaarallisista aineista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (mahdollisesti hyvin pieninä määrinä) käytettävät rajoitettavat aineet eivät 
ole välttämättä REACHissa etusijalla. (SEC(2008) 2930, 40.) 
 
RoHSia kuvataan ketterämmäksi sääntelyn välineeksi kuin REACHia, kun halutaan rajoittaa vaarallisten 
aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (SEC(2008) 2930, 40). 
 
RoHS-direktiivin vaikutustenarvioinnissa sidosryhmät ovat esittäneet jokseenkin ristiriitaisia näkemyksiä 
RoHSin ja REACHin yhdistämisen tai erillään pitämisen suhteen. Vaikutustenarvioinnin mukaan RoHSin 
laatimisvaiheessa sidosryhmien toisessa kuulemisessa jotkut ehdottivat RoHSin vaiheittaista kumoamista ja 
vaarallisten aineiden hallinnoinnin siirtämistä REACH-järjestelmään, mutta enemmistö sidosryhmistä ei 
jakanut tätä näkemystä (SEC(2008) 2930, 13). RoHSin vaikutustenarvioinnissa RoHS-sääntelyn 
vaihtoehtojen vertailussa todetaan, että selkeä enemmistö teollisuuden sidosryhmistä vastustaa uusien 
ainerajoitusten lisäämistä RoHSiin ja kannattaa REACH-mekanismien käyttöä kemikaalien riskien 
hallinnointiin (SEC(2008) 2930, 49). 
 

 4.5  Yritysten vastaukset RoHSin ja REACHin periaatteista 
 
Yritysten haastatteluissa ja sähköisessä kyselyssä ei ilmennyt selvää yhteistä kantaa kysymykseen, tulisiko 
RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen olla erilliset vai pitäisikö säädökset yhdistää. Vain kaksi yritystä 25 
haastatellusta mietti tätä kysymystä, mutta hekään eivät ilmaisseet selkeää kantaa. Yksikään yritys ei ottanut 
kantaa kysymykseen, pitäisikö RoHSista ja REACHistä luopua ja tehdä esimerkiksi tuoteryhmäkohtaisia 
ekosuunnittelusäädöksiä, joissa olisi kaikki ao. tuotteiden vaatimukset. 
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 5  RoHS-DIREKTIIVIN JA REACH-ASETUKSEN SISÄLTÖJEN VERTAILU JA 

PÄÄLLEKKÄISYYDET 
 
Tässä luvussa on aluksi esitelty RoHS-direktiiviin ja REACH-asetukseen ja niiden sisältöjen vertailuun liittyvä 
löydetty kirjallinen aineisto. Luvussa vertaillaan säädöksiä terminologian ja säännösten suhteen. Luku on 
jaettu aihepiireihin.  
 

 5.1  RoHSin ja REACHin toimijat 
 
Taulukossa 2 on vertailtu RoHS-direktiivin mukaisten toimijoiden määritelmiä (3 artikla) ja REACH-asetuksen 
mukaisten toimijoiden määritelmiä (3 artikla, 8 artikla). Toimijoiden nimeäminen ja määritelmät ovat melko 
yhdenmukaiset RoHSissa ja REACHissa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistajat voivat olla ainakin 
REACHin mukaisia esineen tuottajia, maahantuojia tai jatkokäyttäjiä.  
 
Kaikille taulukon 2 toimijoille on asetettu velvollisuuksia sekä RoHSissa että REACHissa. Toimijoiden 
velvollisuudet on esitetty luvussa 5.2 ja niitä on käsitelty tarkemmin sitä seuraavissa luvuissa. 
 
Taulukko 2. RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen mukaiset toimijat (2011/65/EU; (EY) N:o 1907/2006) 
 
RoHS REACH 
Talouden toimijat Valmistaja, valtuutettu edustaja, 

maahantuoja ja jakelija 
Toimitusketjun 
toimijat 

Kaikki toimitusketjuun kuuluvat 
valmistajat ja/tai maahantuojat ja/tai 
jatkokäyttäjät 

Valmistaja Valmistaa, suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen ja markkinoi 
sitä omalla nimellään tai 
tavaramerkillään 

Valmistaja 
(mahdollinen 
rekisteröijä) 

Valmistaa ainetta yhteisön alueella 

Esineen tuottaja 
(mahdollinen 
rekisteröijä) 

Valmistaa tai kokoaa esineen 
yhteisössä 

Valtuutettu 
edustaja 

Unioniin sijoittautunut luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jolla on 
valmistajan antama kirjallinen 
valtuutus hoitaa valmistajan 
puolesta tietyt tehtävät 

Ainoa edustaja Aineen tai seoksen valmistajan tai 
esineen tuottajan edustaja yhteisön 
alueella 

Jakelija Muu toimitusketjuun kuuluva 
luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö kuin valmistaja tai 
maahantuoja, joka asettaa sähkö- 
ja elektroniikkalaitteen saataville 
markkinoilla 

Jakelija Yhteisön alueelle sijoittautunut 
luonnollinen tai oikeushenkilö, myös 
vähittäismyyjä, joka ainoastaan 
varastoi ja saattaa markkinoille 
aineen sellaisenaan tai seoksessa, 
kolmansien osapuolten puolesta 

Maahantuoja Unioniin sijoittautunut luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, joka 
saattaa kolmannesta maasta 
tuotavan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen saataville 
markkinoilla 

Maahantuoja 
(mahdollinen 
rekisteröijä) 

Yhteisön alueelle sijoittautunut 
luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
vastaa maahantuonnista (aineen, 
seoksen tai esineen) 
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   Jatkokäyttäjä Yhteisön alueelle sijoittautunut 

luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
ei ole valmistaja eikä maahantuoja 
ja joka käyttää ainetta joko 
sellaisenaan tai seoksessa omassa 
teollisessa tai ammatillisessa 
toiminnassaan. Jakelija tai kuluttaja 
ei ole jatkokäyttäjä. 

 

 5.2  Toimijoiden velvollisuudet RoHSissa ja REACHissä 
 
Taulukossa 3 on esitetty lyhyesti RoHS-direktiivissä ja REACH-asetuksessa määriteltyjen toimijoiden 
velvollisuudet. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia voivat koskea ainakin REACHin mukaiset esineen 
valmistajan tai maahantuojan ja jatkokäyttäjän velvollisuudet. RoHSin ja REACHin yhtäaikaisia tärkeimpiä 
velvollisuuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimitusketjulle on käsitelty tarkemmin seuraavissa luvuissa. 
 
 
Taulukko 3. RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen toimijoiden velvollisuudet (2011/65/EU; (EY) N:o 
1907/2006, Teknologiateollisuus ry 2011a, 14–15, Teknologiateollisuus ry 2013, Tukes 2009, 2010b ja 2012)  
 
RoHS REACH 

Valmistaja 
tai 
valtuutettu 
edustaja 

Ainerajoitusten noudattaminen, 
teknisten asiakirjojen laatiminen ja 
säilytys, sisäinen 
tuotannonvalvontamenettely, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
laatiminen ja säilytys, CE-
merkinnän kiinnittäminen, kirjanpito 
vaatimustenvastaisista laitteista ja 
laitteiden palautuksista ja 
tiedottaminen niistä jakelijoille, 
laitteen ja sen valmistajan 
tunnistetiedot, pyynnöstä 
toimitettavat tiedot (7–8 artikla) 

Aineen valmistaja tai 
maahantuoja (tai ainoa 
edustaja 
rekisteröintivelvoitteissa) 

Aineen rekisteröinti, 
jatkokäyttäjien 
käyttötapatietojen 
vastaanottaminen, 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin 
ja -raportin laatiminen, 
tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) 
osallistuminen, 
käyttöturvallisuustiedotteen 
laatiminen ja toimittaminen 
toimitusketjuun, lupahakemus 
luvanvaraisille aineille, 
ainerajoitusten noudattaminen 
(II, III, IV, VII ja VIII osasto) 

Maahantuoja Velvollisuus varmistaa 
valmistajan/valtuutetun edustajan 
tehtävien suorittaminen, ilmoitukset 
valmistajalle ja 
markkinavalvonnalle 
vaatimustenvastaisista laitteista, 
maahantuojan tunnistetiedot 
laitteeseen, kirjanpito 
vaatimustenvastaisista laitteista ja 
palautuksista ja tiedottaminen niistä 
jakelijoille, 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
kopion säilytys, pyynnöstä 
toimitettavat tiedot (9, 11 artikla) 

Esineen valmistaja tai 
maahantuoja (tai ainoa 
edustaja 
rekisteröintivelvoitteissa) 

Aineen rekisteröinti, 
jatkokäyttäjien 
käyttötapatietojen 
vastaanottaminen, 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin 
ja -raportin laatiminen, 
tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) 
osallistuminen, 
käyttöturvallisuustiedotteen 
laatiminen ja toimittaminen 
toimitusketjuun, lupahakemus 
luvanvaraisille aineille, 
ainerajoitusten noudattaminen 
(II, III, IV, VII ja VIII osasto) 
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Jakelija Tarkistukset: laitteen mukana 

vaaditut asiakirjat, CE-merkintä ja 
laitteen, valmistajan ja 
maahantuojan tunnistetiedot, 
pyynnöstä toimitettavat tiedot (10–
11 artikla) 

Jakelija Tiedonvälitys toimitusketjussa 
(IV osasto) 

   Jatkokäyttäjä Aineen käyttötavan 
ilmoittaminen valmistajalle tai 
maahantuojalle, aineen 
käyttöön liittyvän tiedon 
tuottaminen rekisteröintiä 
varten, tiedonvälitys 
toimitusketjussa, 
kemikaaliturvallisuusraportin tai 
ilmoituksen tekeminen tietyissä 
tapauksissa, 
käyttöturvallisuustiedotteen 
ohjeiden noudattaminen, 
luvanvaraisten aineiden käytön 
lupaehtojen noudattaminen, 
ilmoitus luvanvaraisten 
aineiden käytöstä ECHAlle, 
halutessa oman luvan 
hakeminen, ainerajoitusten 
noudattaminen (V osasto) 

 

 5.3  REACHin mukainen aineiden rekisteröinti ja RoHS 
 
Aineen valmistajan tai maahantuojan tärkeimpänä velvollisuutena on hoitaa aineiden rekisteröinti, mikäli 
valmistaa tai maahantuo REACH-asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaa ainetta joko sellaisenaan tai 
seoksessa vuodessa yhden tonnin tai enemmän. ((EY) N:o 1907/2006, 6 artikla.) Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valmistajat voivat esimerkiksi maahantuoda aineita tai seoksia, joten 
rekisteröintivelvoite koskee myös sähkö- ja elektroniikkalaiteteollisuutta. Myös esineiden, joihin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet kuuluvat, valmistajien ja maahantuojien on rekisteröitävä esineiden sisältämät aineet 
tietyissä tapauksissa, tätä käsitellään tarkemmin luvussa 5.4. Aineiden jatkokäyttäjät, joita voivat olla myös 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimitusketjun yritykset, toimittavat rekisteröintiä varten tietoa valmistajille ja 
maahantuojille. 
 
Aineiden rekisteröinti edellyttää aineen ja esineen valmistajilta ja maahantuojilta 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin tekemistä ja kemikaaliturvallisuusraportin laatimista, jos rekisteröitävän 
aineen määrä on vähintään 10 tonnia vuodessa rekisteröijää kohti. Kemikaaliturvallisuusarviointiin 
sisällytetään terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran arviointi, fysikaalis-kemiallisen vaaran arviointi ja 
PBT- ja vPvB-aineiden arviointi. Mikäli arvioitava aine kuuluu tiettyihin vaaraluokkiin tai PBT- tai vPvB-
aineisiin, arvioinnissa on tarkasteltava altistumista ja riskejä tarkemmin. ((EY) N:o 1907/2006, 14 artikla.) 
 
REACHin mukaisesti oli mahdollista esirekisteröidä aineita ennen varsinaista rekisteröintiä 1.12.2008 saakka 
tai tehdä myöhäinen esirekisteröinti uusille aineille viimeistään vuotta ennen varsinaisen rekisteröinnin 
määräaikaa. Esirekisteröinnin tavoitteena on helpottaa tietojen yhteiskäyttöä rekisteröijien välillä, jotta 
voidaan vähentää tarpeetonta testaamista ja näin pienentää teollisuuden rekisteröintikustannuksia. Kaikki 
saman aineen esirekisteröijät osallistuvat ainetta koskevaan tietojenvaihtofoorumiin (SIEF). Toimijat voivat 
näin hoitaa yhteistyössä aineen rekisteröinnin yhden SIEF-osallistujan toimiessa päärekisteröijänä, jolloin 
voidaan mm. välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja sopia yhdessä aineiden luokituksista ja merkinnöistä. 
Siinäkin tapauksessa, että rekisteröitävää ainetta ei ole esirekisteröity, rekisteröinti tulee aloittaa 
tiedustelemalla Euroopan kemikaalivirastolta, onko rekisteröintiä jo haettu samalle aineelle, jotta tietoa 
voidaan jakaa saman aineen rekisteröijien kesken. ((EY) N:o 1907/2006, 11 artikla, 25–30 artikla; Tukes 
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2010a.) Yhteisrekisteröintiin kannustetaan myös siten, että kemikaalivirasto perii yhteisesti toimitetuista 
tiedoista pienemmän maksun kuin erikseen toimitetuista tiedoista ((EY) N:o 340/2008, liite I). 
 
Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut 2.6.2013 uusimmat listat rekisteröidyistä aineista ja sellaisista 
aineista, jotka teollisuus on ilmoittanut rekisteröivänsä 31.5.2013 määräaikaan mennessä mutta joita ei ole 
rekisteröity (ECHA 2013c). Rekisteröimättömien aineiden 19-sivuisen listan käyminen läpi voi olla tarpeen 
erityisesti jatkokäyttäjille, joita on myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimitusketjussa. Mikäli jatkokäyttäjän 
toiminnassaan tarvitsema aine on jäänyt rekisteröimättä, voi toiminnalle aiheutua haittaa (REACH IA, 
SEC(2003) 1171, 15), sillä REACHin 5 artiklan mukaan aineita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä ei saa 
valmistaa yhteisössä eikä saattaa markkinoille, jollei niitä ole asianmukaisesti rekisteröity. 
 

 5.4  Tiedottaminen toimitusketjussa 
 
REACH-asetuksen yksi olennainen velvoite on tiedottaminen toimitusketjussa aineista ja seoksista ja niiden 
ominaisuuksista. Velvoite koskee kaikkia toimitusketjun toimijoita. Aineiden valmistajien ja maahantuojien on 
toimitettava aineensa tai seoksensa vastaanottajalle tiedot aineen tai seoksen turvallisista käyttöolosuhteista 
ja tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä käyttöturvallisuustiedotteella (KTT), mikäli KTT edellytetään. KTT on 
laadittava aineille ja seoksille, jos aine täyttää asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) tai seos 
täyttää direktiivissä 1999/45/EY (väistyvä seosdirektiivi) säädetyt vaaralliseksi luokituksen kriteerit, aine on 
PBT- tai vPvB-aine REACHin liitteessä XIII esitettyjen perusteiden mukaisesti tai aine sisältyy muista kuin 
em. syistä luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Vaikka käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä, 
aineiden valmistajien ja maahantuojien on tiedotettava vastaanottajille aineiden luvanvaraisuudesta, 
rajoituksista ja muista riskien hallintaan liittyvistä olennaisista asioista. ((EY) N:o 1907/2006, 31–32 ja 59 
artikla.) 
 
REACHissa on velvoitteena tiedottaminen toimitusketjussa molempiin suuntiin, kun taas RoHSissa on 
velvoitteiden täyttämiseksi oleellisempaa tiedonkeruu edeltävästä toimitusketjusta. 
 

 5.5  Aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja aineet esineissä 
 
Sekä RoHS-direktiivi että REACH-asetus ovat aineiden käyttöä esineissä rajoittavaa lainsäädäntöä monen 
muun säädöksen ohella (ECHA 2011, 72–74). RoHSin mukaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet rinnastuvat 
REACHin esineisiin. REACHin määritelmän mukaan esineellä tarkoitetaan tuotetta, jolle annetaan 
tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen 
kemiallinen koostumus ((EY) N:o 1907/2006, 3(3) artikla). Myös RoHSin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet täyttävät esineen määritelmän – siis REACH on tästä näkökulmasta oleellinen säädös 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimitusketjussa RoHSin ohella, ja laitteiden suunnittelussa ja ainesisällön 
hallinnoinnissa on otettava huomioon sekä RoHSin että REACHin vaatimukset.  
 
Esineisiin liittyy REACHissa velvoitteet rekisteröidä esineiden sisältämät aineet tietyissä tapauksissa ja 
ilmoittaa esineiden sisältämistä aineista Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) tietyissä tapauksissa (7 artikla) 
sekä velvollisuus tiedottaa esineiden sisältämistä aineista (33 artikla). 
 

 5.5.1  REACHin esineiden ainesisältöä koskevat velvoitteet 
 
Esineiden sisältämien aineiden rekisteröinti (7 artikla) 
 
Esineen maahantuojan tai tuottajan on rekisteröitävä esineen sisältämä aine, jos aineen määrä esineissä on 
yli 1 tonni vuodessa maahantuojaa tai valmistajaa kohden ja ainetta vapautuu tavallisissa tai ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa. ((EY) N:o 1907/2006, 7 artikla.) 
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Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista (7 artikla) 
 
Esineen maahantuojan tai tuottajan on tehtävä ilmoitus ECHAlle, jos esineen sisältämä aine on erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden eli SVHC-aineiden listalla (luvanvaraisten aineiden kandidaattilista), kun aineen 
määrä esineissä on yli 1 tonni vuodessa maahantuojaa tai valmistajaa kohden ja aineen pitoisuus yhdessä 
esineessä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusta ei tarvita, jos ihmiset tai ympäristö eivät altistu 
aineelle tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Tällöin esineen vastaanottajalle on 
kuitenkin toimitettava asianmukaiset ohjeet. ((EY) N:o 1907/2006, 7 artikla.) Ilmoitus tulee tehdä 6 
kuukauden kuluessa aineen lisäämisestä kandidaattilistalle. (Tukes 2010b.) Kandidaattilistalle lisätään uusia 
aineita melko säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa, yleensä kesä- ja joulukuussa (ECHA 2013b).  
 
Tiedottaminen esineiden sisältämistä aineista (33 artikla) 
 
Esineen valmistaja tai maahantuoja on velvoitettu tarjoamaan asiakkailleen riittävät toimittajan saatavilla 
olevat tiedot esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista, jos ainetta on esineessä yli 0,1 
painoprosenttia. Vastaavat tiedot on pyynnöstä toimitettava myös kuluttajille (45 päivää pyynnöstä). (Tukes 
2010b; (EY) N:o 1907/2006, 33 artikla.) 
 

 5.5.2  REACHin 0,1 painoprosenttia esineen painosta ja RoHSin painoprosenttia homogeenisesta 
materiaalista 

 
EU:ssa kiistellään siitä, miten tulisi tulkita REACHin 7 artiklan velvoite ilmoittaa SVHC-aineista esineissä 
ECHAlle, kun ”aineen pitoisuus esineissä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia” (ja kyseiset esineet 
sisältävät ainetta yhteensä enemmän kuin yhden tonnin vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa kohden). 
Komission tulkinnan mukaan 0,1 painoprosenttia lasketaan koko esineen painon mukaan, jolloin pitoisuuksia 
esineen komponenteissa ei oteta huomioon erikseen, vaan esineen/lopputuotteen ainepitoisuuksia 
käsitellään kokonaisuutena. Kuusi EU-jäsenvaltiota (Belgia, Itävalta, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska) ja 
Norja1 kannattavat tulkintaa, jonka mukaan esine ei voi menettää statustaan esineenä kerran sen saatuaan, 
ja vaikka esineestä tulisi osa toista esinettä (”once an article, always an article”), jolloin esim. kaikkien 
komponenttien SVHC-aineiden pitoisuuksia tulisi tarkastella erikseen. Esimerkiksi sähkö- ja 
elektroniikkakomponentit koostuisivat tulkinnan mukaan useista esineistä. (Teknologiateollisuus ry 2011b.) 
 
Komission tulkinnan mukainen pitoisuuden määritys REACHissä on erilainen kuin RoHSissa.  RoHSissa 
ainerajoitukset tarkoittavat vaarallisten aineiden sallittua enimmäispitoisuutta painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa. Kuuden jäsenvaltion kannattama poikkeava tulkinta on lähempänä 
vaarallisten aineiden pitoisuuden tarkastelua homogeenisen materiaalin tasolla (Teknologiateollisuus ry 
2011b).  
 
RoHSin määritelmän mukaan homogeeninen materiaali tarkoittaa joko ”kauttaaltaan tasakoosteista 
materiaalia tai materiaalien yhdistelmästä koostuvaa materiaalia, jota ei voida jakaa tai erottaa eri 
materiaaleiksi mekaanisin toimin, kuten kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai 
hankaamalla” (2011/65/EU, 3 artikla). RoHS 2 FAQ -dokumentissa annetaan esimerkiksi homogeenisesta 
materiaalista tietokoneen näytön muovikuori, kaapelin sisällä oleva kuparijohto ja juoteaine liitoksessa 
(Komission ympäristöpääosasto 2012c, 27–28).  
 
Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet koostuvat useista homogeenisista materiaaleista ja vaarallisten aineiden 
sallittuja enimmäispitoisuuksia sovelletaan erikseen kaikille homogeenisille materiaaleille (Komission 
ympäristöpääosasto 2012c, 27–28). RoHSissa vaarallisten aineiden rajoituksia on siis noudatettava 
homogeenisen aineen tasolla riippumatta siitä, kuinka monien komponenttien tai raaka-aineiden ainesisällön 
mittauksia tämä edellyttää. RoHS voi siis kuormittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimitusketjua tästä 

1
 
 Selvityksessä ei löytynyt luotettavaa tietoa vahvistamaan huhua, että tulkintaa kannattaisi enää viisi 

jäsenvaltiota ja Norja. Viimeisimmän löydetyn dokumentin, jossa puhutaan kuudesta jäsenvaltiosta ja 
Norjasta, on julkaissut Saksan kansallinen REACH-CLP-Helpdesk syyskuussa 2012. 

 

                                                      

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/Kurzinfo/Kurzinfo%20Einmal%20ein%20Erzeugnis%20-%20immer%20ein%20Erzeugnis%20engl.%20Fassung.pdf?__blob=publicationFile
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näkökulmasta. Toisaalta on sanottu, että RoHSin ainerajoitusten edellyttämissä pitoisuusrajoissa pysyminen 
edellyttää käytännössä rajoitettujen aineiden käytön lopettamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
(Teknologiateollisuus ry 2007, 10), ja korvaavien aineiden yleistyessä RoHSin ainerajoitukset eivät 
välttämättä aiheuta merkittävää taakkaa. Näin on käynyt jo RoHSin nykyisten ainerajoitusten suhteen. Uudet 
ainerajoitukset puolestaan voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, minkä vuoksi niiden ennakointiin olisi 
hyvä tarjota sähkö- ja elektroniikkalaitteita valmistavalle teollisuudelle työkaluja. 
 
On arvioitu, että komission tulkinnasta poikkeava REACH-tulkinta kuormittaisi erityisesti valmistavaa 
teollisuutta EU:ssa, ja että tulkinnan edellyttämää toimintaa olisi mahdotonta toteuttaa kaikille tuotteille. 
Tulkinnan muutokset nostaisivat huomattavasti yritysten kustannuksia. (Teknologiateollisuus ry 2011b.) 
Vaikka RoHSin homogeenisen materiaalin tarkasteluista selvittäisiinkin, esimerkiksi sähkö- ja 
elektroniikkatuotteissa voi olla kymmeniä tai jopa satoja elektroniikkakomponentteja (Teknologiateollisuus ry 
2011b), joiden tarkastelu REACHin poikkeavan pitoisuustulkinnan mukaan voisi aiheuttaa yrityksille 
huomattavat kulut RoHSin velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien kulujen lisäksi, ja voisi heikentää erityisesti 
sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä EU-alueella. 
 

 5.6  RoHSin ja REACHin ainerajoitusten antamisen ja REACHin luvanvaraisten 
aineiden määrittämisen periaatteet ja voimassaoloajat  

 

 5.6.1  REACHin luvanvaraiset aineet 
 
Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu kaavio toimenpiteistä, joiden seurauksena aine voi päätyä REACHin 
luvanvaraisten aineiden luetteloon liitteeseen XIV. Kuvassa on esitetty tarvittavat päätökset tai muut toimet ja 
toimijat. Kuvasta puuttuvat mm. julkiset kuulemiset tai kommentointimahdollisuudet.  
 

Ilmoitus 
aikeesta laatia 

asiakirja-aineisto 
aineen ehdottamiseksi 

SVHC-aineeksi

Asiakirja-aineiston 
laatiminen ja toimittaminen

ehdotus SVHC-aineeksi

Päätös lisäämisestä
luvanvaraisten aineiden

kandidaattilistalle
SVHC-aine

Priorisointi
suositus komissiolle:

aine olisi lisättävä
luvanvaraisten aineiden
luetteloon (SVHC-aine)

Päätös aineen lisäämisestä
luvanvaraisten aineiden
luetteloon (SVHC-aine)

Aierekisteri
Registry of 
Intentions (RoI)
ECHAn sivuilla

Luvanvaraisten 
aineiden 
kandidaattilista
ECHAn sivuilla

Ilmoitukset 
priorisoinneista 
ECHAn sivuilla

Luvanvaraisten 
aineiden luettelo 
REACHin 
liitteessä XIV 
ja ECHAn sivuilla

Jäsenvaltio tai 
komission 
pyynnöstä ECHA

1. ECHA  tai
2. ECHAn Member
State Committee tai 
3. komissio

ECHA

Komissio

 
 
Kuva 1. SVHC-aineet aierekisteristä luvanvaraisiksi (REACH-asetuksen 55–59 artikla) 
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REACH-asetuksen 57 artiklan mukaan luvanvaraisiksi voivat päätyä SVHC-aineet (Substances of Very High 
Concern) eli erityistä huolta aiheuttavat aineet: 

• Syöpää aiheuttava, sukusolujen perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset CMR-aineet 
(CLP-asetuksen mukaisen kategoriat 1A ja 1B) 

• Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset PBT-aineet 
• Erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin biokertyvät vPvB-aineet 
• EQC-aineet, joiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten 

terveyteen tai ympäristöön, tai jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin yllä mainittujen 
aineiden vaikutukset, esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät ED-aineet 

 
SVHC-aineiden tunnistamisesta ja sisällyttämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon säädetään REACHin 
58 ja 59 artiklassa. Lisäksi asiaa koskevat mm. 69 artikla ja liite XV.  Kemikaalivirasto laatii komission 
pyynnöstä, tai jäsenvaltio laatii ainetta koskevan asiakirja-aineiston ja ehdottaa ainetta luvanvaraisten 
aineiden kandidaattilistalle (59 artikla). Aikeet ehdottaa ainetta kandidaattilistalle ja asiakirja-aineistoineen 
toimitetut ehdotukset näkyvät SVHC-aierekisterissä (Registry of Intentions). Rekisteri jakautuu kolmeen 
osaan: tämänhetkiset aikeet, toimitetut asiakirja-aineistot ja peruutetut aikeet. (ECHA 2013f.) 
Kemikaalivirasto tekee komissiolle suosituksen tiettyjen aineiden lisäämisestä kandidaattilistalta 
luvanvaraisten aineiden luetteloon eli priorisoi tietyt aineet. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
priorisoitujen aineiden lisäämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon. (58 artikla.) Kandidaattilistalla on 
(31.12.2013) 151 ainetta, ja luvanvaraisten aineiden luettelossa 22 ainetta (ECHA 2013a, b). 
 
REACHin kandidaattilistalle ja mahdollisesti luvanvaraisten aineiden luetteloon ehdotettavien ja valittavien 
SVHC-aineiden ennakointiin (ennen aierekisteriin lisäämistä) voi käyttää useita eri lähteitä: 

• Member State -ainelista, jolle kuuden EU-jäsenvaltion epävirallinen asiantuntijaryhmä on koonnut 
alustavasti arvioituja SVHC-aineita helpottamaan muiden jäsenvaltioiden työtä uusien aineiden 
ehdottamisessa kandidaattilistalle, saatavissa: Subsport-tietokannasta (Subsport 2013) 

• SIN-lista: ChemSecin (kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii vaarallisten kemikaalien käytön 
vähentämiseen ja kemikaalilainsäädännön kehityksen edistämiseen) listaus SVHC-aineista, jotka 
tulisi korvata haitattomilla aineilla (Chemsec 2013) 

• ETUC-lista: The European Trade Union Confederationin lista SVHC-aineista, jotka tulisi ensisijaisesti 
lisätä kandidaattilistalle (ETUC 2010) 

• Komission ED-lista: komission ympäristöpääosaston listaamat ja luokittelemat hormonitoimintaa 
häiritsevät aineet 

• RIVM:n POP- ja PBT-listaus: Alankomaiden National Institute of Public Health and the Environmentin 
potentiaalisten POP- ja PBT-aineiden listaus 

• Lisää erilaisia vaarallisten aineiden listoja löytyy Subsport-tietokannasta, joka sisältää 31 eri listaa 
mm. kansainvälisistä sopimuksista, lainsäädännöstä, valtioilta, järjestöiltä ja yrityksiltä (Subsport 
2013) 

 
RoHSin nykyisin rajoitetuilla ja rajoitettavaksi aiotuilla aineilla on vastaavia vaaraominaisuuksia kuin 
REACHin SVHC-aineilla ja monet RoHSin rajoitettavista aineista ovat myös REACHin lupamenettelyssä. 
Seuraavissa luvuissa on käsitelty tarkemmin RoHS-direktiivin rajoitettuja ja rajoitettaviksi harkittavia aineita ja 
niiden suhdetta REACHin SVHC-aineisiin. 
 
REACHin luvanvaraisten aineiden luettelossa (liite XIV) on seuraavat tiedot: aine tunnistetietoineen, aineen 
vaaraominaisuudet, päivä, jolloin lupahakemus on viimeistään toimitettava, päivä, josta lähtien ainetta ei saa 
käyttää ilman lupaa, vapautukset lupavaatimuksesta ja vapautusten ehdot ja uudelleentarkastelun määräajat. 
 
Luvanvaraisten aineiden käytölle on oltava lupa. Valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea 
lupaa yksin tai yhteistyössä toimitusketjun muiden toimijoiden kanssa. Esineiden maahantuojien ei tarvitse 
hakea lupaa, vaikka esine sisältäisikin liitteeseen XIV sisältyvää ainetta. (Tukes 2010b.) Myönnettävä lupa 
on määräaikainen ja luvan uudelleentarkastelun yhteydessä komissio voi päättää luvan jatkamisesta, 
muuttamisesta tai peruuttamisesta mikäli luvanhaltija hakee uutta lupaa ((EY) N:o 1907/2006, 60–61 artikla). 
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 5.6.2  REACHin rajoitetut aineet 
 
REACH-asetuksen artikloissa 67–73 säädetään ainerajoitusten antamisesta REACH-järjestelmässä. Annetut 
vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset ovat 
liitteessä XVII. Ainerajoituksia annetaan, kun aineiden valmistus, käyttö tai markkinoille saattaminen 
aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei voida hyväksyä ja joka ei ole riittävän hyvin 
hallinnassa (68–69 artikla). Rajoitukset voivat olla uusia tai rajoituksia voidaan muuttaa (68 artikla). 
Rajoituksia voidaan myös poistaa esim. kun rajoitettujen aineiden käyttö kielletään muun lainsäädännön 
nojalla, katso esimerkki seuraavassa luvussa. Rajoituksen edellytykset on täytettävä, muuten aineen 
valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö ei ole sallittua sellaisenaan, seoksessa tai esineessä (67 
artikla). Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu kaavio toimenpiteistä, joiden seurauksena ainerajoituksia 
voidaan antaa REACHin liitteessä XVII. Kuvassa on esitetty tarvittavat päätökset tai muut toimet ja toimijat. 
Kuvasta puuttuvat mm. julkiset kuulemiset tai kommentointimahdollisuudet.  
 

Ilmoitus 
aikeesta laatia 

asiakirja-aineisto 
ainerajoituksen
ehdottamiseksi

Asiakirja-aineiston 
laatiminen ja toimittaminen

ehdotus ainerajoitukseksi

Asiakirja-aineiston
vaatimustenmukaisuuden

tarkistus

Lausunto komissiolle
ehdotetusta ainerajoituksesta

Päätös 
uudesta ainerajoituksesta

Aierekisteri
Registry of 
Intentions (RoI)
ECHAn sivuilla

Vaatimusten-
mukaiset 
aineistot
ECHAn sivuilla

Lausunto-
luonnos 
ECHAn sivuilla

Tiettyjen vaarallisten 
aineiden, seosten ja 
esineiden 
valmistuksen, 
markkinoille 
saattamisen ja käytön 
rajoitukset, REACHin 
liite XVII 

Jäsenvaltio tai 
komission 
pyynnöstä ECHA

ECHA: 
riskinarviointikomitea 
ja sosioekonomisesta 
analyysista vastaava 
komitea

Komissio

ECHA: 
riskinarviointikomitea 
ja sosioekonomisesta 
analyysista vastaava 
komitea

 
Kuva 2. Ainerajoitusten antaminen REACHissä (REACH-asetuksen 67–73 artikla) 
 
Kemikaalivirasto laatii komission pyynnöstä, tai jäsenvaltio laatii, ainetta koskevan asiakirja-aineiston (69 
artikla). Aikeet laatia aineen rajoittamista koskeva asiakirja-aineisto ja toimitetut asiakirja-aineistot näkyvät 
rajoitusten aierekisterissä (Registry of Intentions). Rekisteri jakautuu kolmeen osaan: tämänhetkiset aikeet, 
toimitetut asiakirja-aineistot ja peruutetut aikeet. (ECHA 2013f.) Riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta 
analyysista vastaava komitea tarkistavat asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden ja laativat lausunnot 
ehdotetuista rajoituksista. Kemikaalivirasto toimittaa lausunnot komissiolle, joka tekee lopullisen päätöksen 
uusista ainerajoituksista. (69–73 artikla.) Rajoituksia on tällä hetkellä (31.12.2013) 63 nimikkeelle. 
 
REACHin ainerajoitusten luettelossa (liite XVII) on seuraavat tiedot: aine tunnistetietoineen ja rajoitusehdot. 
Rajoitusehdot voivat sisältää aineen ehdottoman käyttökiellon tietyissä käyttökohteissa tai aineen käytön tai 
markkinoille saattamisen rajoituksen (esim. pitoisuusraja-arvo) tietyissä käyttökohteissa. Rajoitusehdot voivat 
sisältää myös poikkeuksia. Rajoitukset ovat toistaiseksi voimassa. 
 
REACHin luvanvaraisten aineiden ja ainerajoitusten keskinäinen suhde ja suhde muuhun lainsäädäntöön 
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REACHin aineiden luvanvaraisuuden ja rajoitusten suhteesta muuhun lainsäädäntöön tiedetään seuraavaa: 

• Luvanvaraisten aineiden luettelossa olevalle aineelle ei voida asettaa uusia rajoituksia menettelyssä, 
joka kattaa aineen käytöstä sellaisenaan, seoksessa tai esineessä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka johtuvat luvanvaraisten aineiden luettelossa täsmennetyistä 
kyseisen aineen sisäisistä ominaisuuksista. ((EY) N:o 1907/2006, 58 artikla.) 

• Luvanvaraisten aineiden luettelossa olevalle aineelle voidaan asettaa uusia rajoituksia menettelyssä, 
joka kattaa aineen esiintymisestä esineessä ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat riskit. 
((EY) N:o 1907/2006, 58 artikla.) 

• Aineita, joiden kaikki käytöt on kielletty REACHin tai muun lainsäädännön nojalla, ei sisällytetä 
(uusina) luvanvaraisten aineiden luetteloon tai ne poistetaan siitä ((EY) N:o 1907/2006, 58 artikla). 

• Jos luvanvaraisen aineen käyttö kielletään tai sitä muuten rajoitetaan POP-asetuksessa (EY) N:o 
850/2004, komissio peruuttaa luvan kyseiselle käytölle ((EY) N:o 1907/2006, 61 artikla). 

• REACHistä voidaan poistaa myös rajoituksia, kun rajoitettujen aineiden käyttö kielletään muun 
lainsäädännön nojalla (esimerkkinä POP-lainsäädäntöön siirtynyt SCCP) (REACHin muutosasetus 
(EU) N:o 126/2013). 

• POP-sääntely voi vaikuttaa aineiden sääntelykeinoihin REACHissä myös ennakolta: esim. Norja on 
ehdottanut deka-BDE:lle globaalia rajoitusta Tukholman POP-sopimuksen perusteella, mistä syystä 
EU:ssa keskeytettiin prosessi ja julkinen kuuleminen kandidaattilistalla olevan deka-BDE:n 
sisällyttämiseksi REACHin luvanvaraisten aineiden luetteloon XIV ja alettiin sen sijaan valmistella 
aineen sisällyttämistä ainerajoitusten luetteloon liitteeseen XVII (ENDS Europe 2013c). 

• Ei ole olemassa menettelyä aineen poistamiseksi luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalta, joten 
tiedotusvelvollisuus kandidaattilistan aineiden suhteen jää voimaan, vaikka aine poistettaisiinkin 
luvanvaraisten aineiden luettelosta. 

 

 5.6.3  RoHSin uusien ainerajoitusten antaminen 
 
RoHS-direktiivin ainerajoitusluettelon uudelleentarkastelun ja muuttamisen on oltava johdonmukaista muun 
kemikaalilainsäädännön ja erityisesti REACH-asetuksen kanssa – huomioon on otettava muun muassa 
REACH-asetuksen liitteet XIV (luvanvaraisten aineiden luettelo) ja XVII (ainerajoitukset). Muutokset 
ainerajoituksiin tehdään komission delegoiduilla säädöksillä. (2011/65/EU, 6 artikla.) Yhtenä ajatuksena 
näyttäisi olevan, että RoHSissa olevia ainerajoituksia on mahdollisuus muuttaa tai poistaa, jos esimerkiksi 
rajoitetulle aineelle annetaan tiukempi kielto tai rajoitus muussa lainsäädännössä. Ainakin uusien aineiden 
rajoittamisessa periaatteena on, ettei muussa lainsäädännössä jo kielletyille aineille anneta RoHSin 
puitteissa turhaan erillisiä rajoituksia – esimerkiksi HBCDD:tä ehdotettaneen lisättäväksi RoHSin 
rajoitettavien aineiden joukkoon meneillään olevassa ainerajoitusten uudelleentarkastelussa, vaikka on 
tiedossa, ettei ainetta lisätä ainerajoituksiin sen ollessa jo POP-kieltolistalla (ENDS Europe 2013a ja 2013d). 
 
RoHSin ainerajoituksia ei ole toistaiseksi lisätty tai muutettu kertaakaan. Ainerajoituksia on 
uudelleentarkasteltu ensimmäisen kerran ensimmäisen RoHS-direktiivin aikana. Kuten luvussa 3.2 todettiin, 
voimassa olevan RoHS-direktiivin ainerajoitusten uudelleentarkastelutyö on meneillään ja se on direktiivin 
6(1) artiklan mukaan määrä saattaa loppuun 22.7.2014 mennessä, minkä jälkeen ainerajoituksia 
tarkastellaan määräajoin. Sidosryhmien kuulemisprosessi RoHSin uusista ainerajoituksista käynnistyi 
tammikuussa 2013 ja ensimmäinen kuuleminen päättyi 10.3.2013. Kaiken kaikkiaan kuulemisprosessissa oli 
tarkoitus järjestää neljä kuulemista. (ENDS Europe 2013b.) Kolmas sidosryhmien kuuleminen järjestettiin 
10.6.2013. Loppuraportti ja ehdotus RoHSin ainerajoituksiin lisättäviksi aineiksi annettiin tammikuussa 2014.   
Toteutuksesta vastasi Environment Agency Austria (Environment Agency Austria 2013b). 
 
Osana RoHSin ainerajoitusten uudelleentarkasteluprosessia Environment Agency Austria kehittää 
menetelmää aineiden arvioimiseksi, luokittelemiseksi ja valitsemiseksi RoHSin kandidaatti- ja 
prioriteettiaineiksi (Environment Agency Austria 2013a–b). REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet 
otetaan menetelmän mukaan huomioon RoHS-rajoitusprosessin useassa vaiheessa (Environment Agency 
Austria 2013c, 15–38). Menetelmä koostuu pääpiirteissään kuvassa 3 esitetyistä vaiheista. 
 
REACHforLIFEn edustaja toteaa ENDS Europen uutisessa 2009, että menetelmän kehittäminen on 
olennaista, jotta RoHSissa rajoitettavien aineiden valintaprosessi on avoin ja luotettava – ja kritisoi esim. 
direktiivissä nykyään rajoitettavien aineiden valintaa sattumanvaraiseksi ja aineiden valintaperusteita 
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epäselviksi. Vaikka aineilla on todettu vaaraominaisuuksia, on olennaista tarkastella aineiden rajoittamisen 
oikeuttamiseksi myös, onko sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien altistuminen aineille vaarallisella 
tasolla. (ENDS 2009.) Myös ns. hyväksyttävän riskin määrittäminen on tärkeää aineiden valintaprosessissa. 
 

 
Kuva 3. Alustava menetelmä aineiden suosittamiseksi RoHS-direktiivissä rajoitettaviksi aineiksi 
(Environment Agency Austria 2013a; 2013c, 14–53) 

Vaihe 1.1: Tiedon 
kokoaminen vaarallisista 
aineista (eri tahojen 
kokoamien vaarallisten 
aineiden listojen avulla, 
mm. REACHin SVHC-
aineet) ”master list”  

Vaihe 1.2: Inventaario 
sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 
käytettävistä aineista (tietoa 
esim. teollisuudelta) 

Vaihe 1.3: Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 
käytettävien vaarallisten 
aineiden kandidaattilista 
(kriteerit, mm. REACHin 
SVHC-aine) 

Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 
käytettävät ei-vaaralliset 
aineet: ei toimenpiteitä 

1) Kandidaattiaineiden 
tunnistaminen 

2) Kandidaattiaineiden 
alustava arviointi 

3) Priorisoitujen 
kandidaattiaineiden 
yksityiskohtainen 
arviointi 

Vaihe 2.1: Onko aineita jo 
rajoitettu muussa 
lainsäädännössä? Ainetta 
ei rajoiteta RoHSissa, jos 
on jo tiukempi rajoitus. 

Vaihe 2.2: Aineiden priorisointi terveys- ja 
ympäristövaaraominaisuuksien, näkyvyyden 
jätevaiheessa, käyttövolyymien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ja korvaavien aineiden saatavuuden 
perusteella (kaikki em. ominaisuudet priorisoidaan 
erikseen)  

Prioriteettilista 
(aineet korkeasta 
alhaiseen 
prioriteettiin) 

Vaihe 3.1–3.6: Täydentävät tiedonkeruut; riskinarvioinnit: 
terveys ja ympäristö; korvaavien aineiden saatavuus; sosio-
ekonominen analyysi 

Suositus: 
rajoitetaan 
RoHSissa 

Ei prioriteettina 
rajoittaa 
RoHSissa 
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Kuvan 3 vaiheessa 1.1 tarkoitetuista vaarallisten aineiden listoista on kattava luettelo Environment Agency 
Austrian laatimassa selvityksessä: katso Environment Agency Austria 2013c, s. 19. Myös Subsport-
tietokannasta löytyy 31 eri listalta kootut vaaralliset aineet (Subsport 2013). Environment Agency Austrian 
edellä mainittujen listojen perusteella kokoama ”master list” sisältää noin 11 300 ainetta (Environment 
Agency Austria 2013c, 19). 
 
Menetelmän mukaan vaarallisten aineiden valitsemisessa RoHS-kandidaattilistalle pätevät seuraavat kriteerit 
(vaihe 1.3 kuvassa 3): 

• aine on listattu CLP-asetuksen liitteeseen VI (Tiettyjen vaarallisten aineiden yhdenmukaistettu 
luokitus ja merkinnät) 

• aineella on jokin CMR-ominaisuuksista (kategoriat 1A, 1B ja 2) 
• aine on PBT-aine 
• aine on RIVM:n arvioinnin mukainen PB-aine (Alankomaiden National Institute of Public Health and 

the Environmentin potentiaalisten POP- ja PBT-aineiden listaus, katso RIVM 2011 lähdeluettelosta) 
• aine on REACHin alainen SVHC-aine 
• aine on määritelty kategorian 1 ED-aineeksi komissiossa (katso Komission ympäristöpääosasto 

2012b lähdeluettelosta) 
• aine on radioaktiivinen. 

(Environment Agency Austria 2013a, 18.) 
 
Vaiheessa 2.1 kuvassa 3 kartoitetaan, onko aineelle annettu rajoituksia muussa lainsäädännössä. Jos 
ainerajoitus tai -kielto on annettu POP-asetuksessa, aine on ehdolla Tukholman sopimuksen POP-aineeksi, 
aineen käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rajoitettu REACH-asetuksen liitteessä XVII tai aine on 
Montrealin pöytäkirjan, ODS-asetuksen tai F-kaasuasetuksen aineiden joukossa, ainerajoitusta ei anneta 
tällaiselle aineelle RoHSissa. (Environment Agency Austria 2013a, 24.) 
 
Eurooppalaisen teollisuuden (Cefic, Orgalime, PlasticsEurope, Eurometaux) menetelmäluonnoksesta 
13.6.2013 esittämien kommenttien mukaan menetelmän tulisi pohjautua täysin riskinarviointiin ja 
tarkasteltavan aineen koko elinkaareen ja ottaa huomioon kaikki vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön. Lisäksi teollisuus kommentoi, että REACH-asetuksen puitteissa tehty työ aineiden arvioimiseksi 
tulisi ottaa paremmin huomioon uusien RoHS-ainerajoitusten määrittämisessä käyttäen REACHin mukaisesti 
aineista kerättyä tietoa pääasiallisena tiedonlähteenä. Teollisuusjärjestöjen mukaan aineiden 
vaaraominaisuuksiin tulisi viitata aina yksinomaan voimassaolevan EU-lainsäädännön perusteella ja 
vaaraominaisuuksien kriteerinä tulisi olla ainoastaan se, että aine on vaarallinen CLP-asetuksen tai REACH-
asetuksen liitteiden XIII (PBT- ja vPvB-aineet) tai XIV (luvanvaraiset aineet) tai artiklan 57f (EQC-aineet) 
kriteerien mukaisesti. Tulisi välttää arvioitavana olevien aineiden julkista ”mustamaalaamista” liian aikaisessa 
vaiheessa. (Cefic, Orgalime, PlasticsEurope & Eurometaux 2013.) Orgalime on myös omassa erillisessä 
kirjeessään komissiolle 13.6.2013 ehdottanut, että RoHS-direktiivin toimeenpanossa hyödynnettäisiin 
REACHin riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) 
näkemyksiä. Orgalime on kommentoinut myös vaarallisen aineen määritelmästä, että CLP-asetuksen liitteen 
VI sijaan tulisi viitata kyseisen asetuksen 3 artiklaan, jossa on vaarallisen aineen määritelmä. (Orgalime 
2013.) 
 

 5.6.4  RoHSin uusien ainerajoitusten suhde REACHin rajoituksiin ja luvanvaraisiin aineisiin 
 
RoHS-direktiivin vaikutusarvioinnin mukaan neljä viidestä RoHSin ainerajoitusten joukkoon lisättäväksi 
harkittavista aineista on jo tunnistettu REACH-asetuksen perusteella mahdollisiksi erityistä huolta 
aiheuttaviksi aineiksi, mistä syystä näiden aineiden lisääminen RoHSin ainerajoituksiin voi aiheuttaa 
sekaannusta sidosryhmien joukossa. (SEC(2008) 2930, 49.) RoHSin vaikutustenarvioinnin mukaan olisikin 
tarkennettava, miten RoHS linkittyy REACHiin rajoitettaessa uusia vaarallisia aineita RoHSissa (SEC(2008) 
2930, 69).  
 
Nykyisenä yleisohjeena on, että päällekkäisyyksien ilmetessä on sovellettava tiukinta säännöstä (Komission 
ympäristöpääosasto 2012c, 7). Tämä edellyttää yrityksiltä tietoisuutta kaikista mahdollisesti toimintaansa 
koskevista säädöksistä, ja esimerkiksi on seurattava sekä REACH-asetuksen että RoHS-direktiivin kehitystä. 
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Aine, joka puuttuu jonkin säädöksen rajoitettujen tai kiellettyjen aineiden listalta voi olla rajoitettu jonkin 
toisen säädöksen alaisuudessa. 
 
Komission RoHS 2 FAQ-dokumentissa todetaan, että RoHSin ainerajoitusten uudelleentarkastelussa on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että aineiden rajoittamisen metodologia ja poikkeusten myöntämisen 
kriteerit ovat linjassa REACHin kanssa (Komission ympäristöpääosasto 2012, 7). Luvussa 5.5.3 esiteltiin 
alustava menettely RoHSin uusien ainerajoitusten antamiseksi.   Uusia ainerajoituksia voi ehdottaa komissio 
tai jäsenvaltio. RoHSin kandidaatti- ja prioriteettiainelistojen luomisessa voitaisiin käyttää aineista jo 
REACHin puitteissa kerättyä tietoa ja päinvastoin. Tästä huolimatta jäsenvaltioille ja komissiolle, sekä 
yrityksille, voi aiheutua menettelyiden erillisyyden vuoksi osittain päällekkäistä työtä. 
 

 5.7  RoHSin ja REACHin ainerajoitusten ja REACHin luvanvaraisuuden 
poikkeusmekanismit, REACHin lupahakemukset ja poikkeusten 
voimassaoloajat 

 
Taulukossa 4 on esitelty RoHS-direktiivissä ainerajoituksista ja REACH-asetuksessa luvanvaraisuudesta ja 
ainerajoituksista annettavien poikkeuksien perustiedot. 
 
Taulukko 4. RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen poikkeukset 
 

Säädös: vaaralliset 
aineet 

Poikkeusten luettelo Poikkeusten 
kutsumanimi 

Poikkeusten 
voimassaolo 

RoHS: ainerajoitukset Liitteet III (kaikki laiteluokat) 
ja IV (laiteluokat 8-9) 

Vapautetut 
käyttötarkoitukset tai 
poikkeukset 

Määritetty joillekin 
käyttötarkoituksille 
liitteessä III, lisäksi yleiset 
viimeiset 
päättymispäivämäärät, 
uusia poikkeuksia voidaan 
myöntää, nykyisiä 
poikkeuksia voidaan uusia 
ja peruuttaa 

REACH: luvanvaraiset 
aineet 

Liite XIV Vapautetut käytöt tai 
käyttökategoriat 

Uudelleentarkastelun 
määräajat kullekin 
luvanvaraiselle aineelle 
liitteessä XIV – yhtäkään 
määräaikaa ei ole vielä 
annettu 

REACH: ainerajoitukset Liite XVII Poikkeukset Tapauskohtainen 
 
 
RoHS-direktiivin poikkeuksilla taataan tietty siirtymäaika tietyille käyttötarkoituksille (KOM(2008) 809 
lopullinen). REACH-asetuksessa ainerajoitusten poikkeuksille on voitu antaa päättymispäivämäärä, mutta 
usein päättymispäivää ei ole määritetty.  
 

 5.7.1  RoHSin poikkeuksien myöntäminen, uusiminen ja peruuttaminen 
 
RoHS-direktiivissä komissio voi toimijoiden hakemusten perusteella myöntää uusia poikkeuksia 
ainerajoituksista sekä uusia tai peruuttaa poikkeuksia. RoHSin poikkeusten ehdot on lueteltu 5 artiklassa. 
(2011/65/EU, 5 artikla.)  Annettaessa vapautuksia RoHSin ainerajoituksista tietyille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttötarkoituksille (vapautukset liitteissä III ja IV) on perusperiaatteena, että 
vapautukset eivät saa heikentää REACHin mukaista ympäristön- ja terveydensuojelua. Hakemusten 
perusteella tehdyt poikkeusten muutokset tulevat näkyviin direktiivin liitteisiin eli ne koskevat kaikkia 
toimijoita.  
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Hakemukseen tarvittavat tiedot on esitetty RoHSin liitteessä V. Hakemukseen tulee sisältyä mm. 
todennettavissa olevat perustelut poikkeukselle tai sen peruuttamiselle, ja analyysi mahdollisista 
vaihtoehtoisista aineista, materiaaleista ja malleista elinkaaren perusteella. Hakemuksen tekeminen siis 
edellyttää hakijalta selvitystyötä, josta aiheutuu hakijalle kustannuksia. 
 
Meneillään olevat ja päättyneet konsultaatiot RoHSin ainerajoitusten muuttamisesta ovat nähtävissä 
komission ympäristöpääosaston Internet-sivuilla. RoHSiin liittyen on tähän mennessä ollut 11 poikkeuksia 
koskevaa hakemusta, joista julkinen kuuleminen on päättynyt 4.9.2012. (Komission ympäristöpääosasto 
2012a.) 
 
Tähän mennessä RoHSin poikkeuksia ovat hakeneet lähinnä yritysten yhteenliittymät, kuten COCIR, 
CELMA, ELCF ja JBCE (Öko-Institut et al. 2013). Teoreettisesti on mahdollista, että poikkeuksen hakeminen 
aiheuttaa päällekkäistä työtä yrityksissä, mikäli usea eri yritys tekee hakemuksen saman poikkeuksen 
uusimiseksi tai saman uuden poikkeuksen hakemiseksi. Yritysten tulisi siis seurata komission sivuilta 
lähetettyjen hakemusten julkisia yhteenvetoja ja meneillään olevia konsultaatioita ja mahdollisesti 
kommunikoida keskenään ennen oman aineiston kokoamista hakemusta varten. RoHSin poikkeusten 
hakemisessa voisi olla hyötyä samantapaisesta toiminnasta kuin esim. REACHissä on aineiden 
rekisteröinnin yhteydessä tietojenvaihtofoorumi (SIEF) tai tietojen yhteiskäyttötavoite.  
 
Yritysten kilpailutilanteen takia yhteistoiminta RoHS-poikkeusten hakemisessa voi olla hankalaa. Toisaalta 
poikkeuksen hakemisen kustannukset kohdistuvat vain hakijalle, mutta mikäli poikkeus hyväksytään, se 
hyödyttää kaikkia ainetta poikkeuksen soveltamisalan mukaisesti käyttäviä toimijoita (Komission 
ympäristöpääosasto 2012c, 26) - siis poikkeusten hakemisen kustannusten jakaminen voi motivoida yrityksiä 
yhteistoimintaan. Poikkeusten hakemisesta yrityksille aiheutuvista kustannusten suuruudesta tarvittaisiin 
tietoa. Poikkeuksien hakemisella voi vaikuttaa koko toimialaan myös päinvastaisesti: esimerkiksi 
edelläkävijäyritys, jolla on menetelmä aineen korvaamiseksi, voi hakea poikkeuksen peruuttamista ja pyrkiä 
näin lisäämään kilpailuetuaan. 
 

 5.7.2  REACHin lupa aineiden käytölle ja poikkeukset luvanvaraisuudesta 
 
REACHin luvan hakeminen aineiden käytölle tietyissä käyttötarkoituksissa voisi lähinnä olla rinnastettavissa 
RoHSin hakemuksiin uuden poikkeuksen myöntämiseksi tai poikkeuksen uusimiseksi. REACHin aineiden 
luvanvaraisuudesta voidaan myös ”myöntää” poikkeuksia (engl. establishment of exemptions) ((EY) N:o 
1907/2006, 58 artikla), mutta yritykset eivät voi hakea poikkeuksia luvanvaraisuudesta. Komissio päättää 
luvanvaraisten aineiden luetteloon sisällytettävät poikkeukset samassa yhteydessä kuin luetteloon 
sisällytettävät aineetkin. Luvanvaraisuudesta vapautettuja käyttökategorioita tarkastellaan 
luvanvaraisuuksien uudelleentarkastelun yhteydessä. Pääasiassa poikkeuksia myönnetään vain sellaisille 
luvanvaraisiksi tuleville aineiden käyttötarkoituksille, joita säännellään muussa lainsäädännössä (UK REACH 
Competent Authority 2012). Esimerkkinä RoHS-direktiivissäkin rajoitettavaksi ehdotettavalle 
prioriteettiaineelle DEHP:lle on REACHin luvanvaraisten aineiden luettelossa annettu vapautukset 
lupavaatimuksesta käytölle asetuksessa (EY) N:o 726/2004, direktiivissä 2001/82/EY ja/tai direktiivissä 
2001/83/EY tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkauksissa. Vastaavasti myös muissa vapautuksissa 
lupavaatimuksista viitataan muuhun lainsäädäntöön, jossa aineen vapautettua käyttötarkoitusta jo 
säännellään. 
 
Lupa tarvitaan luvanvaraisen aineen käyttöön ja aineen toimittamiseen luvanvaraiseen käyttöön. Aineen 
valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi hakea lupaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. (Tukes 2013.)  
Lupahakemuksen tekeminen aiheuttaa hakijalle kustannuksia. Hakemukseen tulee sisältyä mm. 
kemikaaliturvallisuusraportti, analyysi vaihtoehtoisista aineista ja korvaussuunnitelma, jos vaihtoehtoja on 
olemassa, sekä tarvittaessa sosioekonominen analyysi. Myös luvan hakeminen on maksullista. ((EY) N:o 
1907/2006, 62 artikla.) Lupa voidaan myöntää joko sillä perusteella, että aineen käyttöön liittyvät riskit ovat 
riittävän hyvin hallinnassa, tai sillä perusteella, että aineen käytöstä saatavat sosioekonomiset hyödyt 
ylittävät käytöstä aiheutuvat riskit eikä soveltuvia vaihtoehtoja ei ole saatavilla. (Tukes 2013.) Lupa 
myönnetään tietyille henkilöille, tietylle aineelle, tiettyyn käyttötarkoitukseen, tietyillä ehdoilla ja tietyksi 
määräajaksi ((EY) N:o 1907/2006, 60 artikla). Myönnetystä luvasta hyötyy siis ainoastaan luvan hakija toisin 
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kuin RoHSin poikkeusten myöntämisen tapauksessa. 
 

 5.7.3  REACHin poikkeukset ainerajoituksista 
 
Komissio tekee päätöksen ainerajoitusten poikkeuksista joko ainerajoitusten antamisen tai muuttamisen 
yhteydessä. Yritykset eivät siis voi hakea poikkeuksia ainerajoituksista kuten RoHSissa. 
Rajoitusmenettelyssä on kahdessa vaiheessa julkinen konsultaatio, joissa yritykset voivat esittää 
näkemyksiään aiotuista rajoituksista. Konsultaatiot voivat siis olla mahdollisuuksia vaikuttaa ainerajoituksista 
mahdollisesti annettaviin poikkeuksiin. (ECHA 2013i, (EY) N:o 1907/2006, 67–73 artikla.) 
 
REACHin ainerajoituksista voidaan myös antaa kansallisen tason poikkeuksia REACHin liitteen XVII 
määräämissä rajoissa. Jäsenvaltioiden poikkeukset ainerajoituksista (tai poikkeukset ainerajoitusten 
poikkeuksia) voivat olla tiukempia, esim. tiettyjä aineita sisältävien laitteiden markkinoille saattamisen 
täyskielto, tai löysempiä, esim. tietyn aineen salliminen ammattikäytössä tai siirtymäajan pidentäminen. 
Jäsenvaltioille on annettu REACHin liitteessä XVII mahdollisuus poiketa kahdeksasta eri ainerajoituksesta: 
poikkeusmahdollisuuksia on annettu asbestikuiduille, lyijykarbonaateille ja -sulfaateille, elohopealle, 
arseeniyhdisteille, Ugilec 141:lle, ammoniumnitraatille ja dikloorimetaanille. Esimerkiksi REACHin liitteen 
XVII kohdissa 16 ja 17 annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus sallia lyijykarbonaattien ja lyijysulfaattien käyttö 
alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa 
ILO:n määräysten mukaisesti. Ainakin Puola on ilmoittanut komissiolle ja muille jäsenvaltiolle hyödyntävänsä 
poikkeusmahdollisuuksia kansallisessa lainsäädännössään (TRIS 2013/316/PL). Kansallisten poikkeusten 
seuranta voi aiheuttaa lisätyötä yrityksille. 
 

 5.7.4  RoHSin poikkeukset suhteessa REACHiin 
 
RoHS-direktiiviehdotuksessa KOM(809) 2008 ehdotettiin direktiivin 5 artiklaan kohtaa, jonka mukaan 
materiaalit tai komponentit katsotaan vapautetuiksi REACH-asetuksen lupavaatimuksista sen ajan, kun 
käyttötarkoitukset on vapautettu RoHS 2 -direktiivin ainerajoituksista, mutta kohtaa ei lisätty RoHS 2 -
direktiiviin. Jää siis epäselväksi, mitä tapahtuu RoHSin puitteissa annetulle poikkeukselle tietystä 
käyttötarkoituksesta, jos RoHSissa rajoitettu aine tulee REACHissa luvanvaraiseksi. Onko siis haettava 
REACHin mukainen lupa aineen käytölle RoHSin ainerajoituksesta vapautetussa käyttötarkoituksessa? 
Vapautetaanko aineen käyttötarkoitus luvasta sekä RoHSissa että REACHissa? Peruutetaanko RoHSin 
ainetta koskevat poikkeukset aineen käytön tullessa luvanvaraiseksi REACHissa? Toisin päin ongelmaa ei 
ole, mikäli noudatetaan periaatetta, että uusia poikkeuksia RoHSin ainerajoituksista ei myönnetä, jos 
myöntäminen heikentää REACHin mukaista ympäristön- ja terveydensuojelua (esim. aine on jo 
luvanvaraisten aineiden listalla). 
 
REACHin soveltamisalan uudelleentarkastelussa vuonna 2012 löydettiin päällekkäisyyksiä REACHissa ja 
RoHSissa. Yksi havaittu päällekkäisyys liittyi poikkeuksiin. Kadmiumin käytölle sähköisissä kytkennöissä on 
annettu vapautus ainerajoituksista sekä REACHin liitteessä XVII että RoHS-direktiivin liitteessä III. Erona 
vapautuksessa kuitenkin on, että REACH rajoittaa vapautuksen soveltamisalaa siten, että rajoitus ei päde 
”sähköisiin kytkentöihin käyttöalasta riippumatta silloin kun se on tarpeen laitteilta vaaditun 
käyttövarmuuden vuoksi”. RoHS sen sijaan ei rajoita vapautusta mitenkään. Uudelleentarkastelussa 
suositeltiin, että em. lause poistettaisiin REACHistä tai lisättäisiin RoHSiin, mutta suositus ei ole vielä 
johtanut toimenpiteisiin. (Milieu 2012, 366.) 
 

 5.8  RoHSin nykyiset ja uudet ainerajoitukset suhteessa REACHin luvanvaraisten 
aineiden kandidaattilistaan, luetteloon ja ainerajoituksiin 

 
Tässä luvussa tarkastellaan, mitä aineita RoHS-direktiivissä nykyisin rajoitetaan ja mitä aineita on tutkittu 
lisättäväksi RoHS-direktiivin rajoitettaviksi aineiksi. Lisäksi tarkastellaan RoHSin nykyisten ja potentiaalisten 
uusien rajoitettavien aineiden statusta REACHin ainerajoitusten luettelossa ja SVHC-aineissa eli 
luvanvaraisten aineiden valintaprosessissa. 
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Ainerajoitusten luettelo on RoHS 2 -direktiivin liitteessä II. Luvanvaraisten aineiden luettelo on REACH-
asetuksen liitteessä XIV. Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille 
saattamisen ja käytön rajoitukset ovat REACH-asetuksen liitteessä XVII.  
 

 5.8.1  RoHSin nykyiset rajoitettavat aineet REACHin SVHC-aineissa ja ainerajoituksissa 
 
RoHS-direktiivin ainerajoitukset ovat direktiivin liitteessä II. Ainerajoitukset on esitetty taulukossa 5. Erona 
RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen aineiden rajoittamisessa on, että RoHSin ainerajoitukset rajoittavat 
ainoastaan aineiden pitoisuuksia lopputuotteessa, eivät aineiden käyttöä esimerkiksi tuotantoprosessissa. 
Rajoitettuja aineita saa siis käyttää tuotantoprosessissa, jos sitä ei ole kielletty myöskään muissa 
säädöksissä. (Komission ympäristöpääosasto 2012c, 27.), kun taas REACH rajoittaa aineiden käyttöä 
yleisesti koko toimitusketjussa ja tuotteen koko elinkaaren aikana. 
 
Taulukko 5. RoHS-direktiivin ainerajoitukset 
Aine Enimmäispitoisuus paino-% homogeenisessa 

materiaalissa 

Lyijy 0,1 

Elohopea 0,1 

Kadmium 0,01 

Kuudenarvoinen kromi 0,1 

Polybromibifenyylit (PBB) 0,1 

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) 0,1 
 
 
Subsport-tietokannan mukaan RoHS-direktiivin nykyiset kuusi ainerajoitusta sisältävät yhteensä 232 erilaista 
ainetta tai yhdistettä tai isomeeriä. Lyijy, elohopea, kadmium ja kuudenarvoinen kromi ovat listalla kerran, 
PBB esiintyy 218 eri muodossa ja PBDE 10 eri muodossa. Aineet eri muodoissaan löytyvät Subsport-
tietokannasta CAS- ja EC-numeroineen, mikäli numeroinnit on annettu. (Subsport 2013.)  
 
Liitteessä III on esitetty taulukoituna koosteena, millä REACHin alaisilla SVHC-listoilla (aierekisteri, 
kandidaattilista, luvanvaraisten aineiden luettelo) ja millä muilla vaarallisten aineiden listoilla (SIN, ETUC, 
komission ED ja mahdolliset muut) RoHSissa rajoitetut aineet ovat sekä mille RoHSissa rajoitetuille aineille 
on annettu tai ehdotettu rajoituksia myös REACHissa.  
 
RoHSissa rajoitetuista aineista elohopea ei ole REACHin SVHC-listoilla, PBB:n kaikkien eri muotojen 
sisältymistä REACHin SVHC-listoille ei ole tässä selvityksessä tarkasteltu ja muut aineet sisältyvät REACHin 
SVHC-listoille ainakin yhdisteinä, vaikka eivät välttämättä sisälly metallisessa muodossa.  
 
Kaikille nykyisin RoHSissa rajoitettaville aineille on annettu rajoituksia tietyissä käyttökohteissa myös 
REACHin ainerajoitusten luettelossa liitteessä XVII. Lisäksi ECHAn sivustolla REACHin ainerajoitusten 
aierekisterissä on näkyvissä ehdotuksia RoHSissa rajoitettavien aineiden (lyijy, kuudenarvoinen kromi) 
rajoittamiseksi REACHissa. Aierekisterissä on myös ilmoitettu aikeista ehdottaa RoHSissa rajoitettavia 
aineita (kadmium, deka-BDE) rajoitettavaksi REACHissa. Seuraavissa kappaleissa on esimerkkejä REACHin 
rajoituksista suhteessa RoHSin rajoituksiin. 
 
REACHin soveltamisalan vuoden 2012 uudelleentarkastelussa todettiin, että joillekin aineille on voitu antaa 
ainerajoituksia useissa eri säädöksissä, REACHin lisäksi esimerkiksi sektorikohtaisessa lainsäädännössä, 
kuten RoHSissa, ELV-direktiivissä sekä paristo- ja akkudirektiivissä. Uudelleentarkastelussa suositeltiin, että 
rajoitusten hallinnan apuvälineeksi voisi olla tarpeen perustaa tietokanta, jossa olisi esitetty ainekohtaiset 
rajoitukset eri säädöksissä. (Milieu 2012, 366.) 
 
REACHissa rajoitetaan nimikkeessä 45 PBDE-aineisiin kuuluvan oktabromidifenyylieetterin pitoisuus 
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enintään 0,1 painoprosenttiin aineiden ainesosissa, seoksissa ja esineiden osissa, ja kielletään aineen käyttö 
sellaisenaan. RoHSin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet on vapautettu rajoituksesta. 
Kuitenkin myös RoHS rajoittaa aineen enimmäispitoisuuden homogeenisessa materiaalissa 0,1 
painoprosenttiin, eli sähkö- ja elektroniikkalaitteille on asetettu RoHSissa tiukempi pitoisuusraja kuin olisi 
REACHissa, jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältyisivät asetukseen.  
 
Kadmiumin käytölle on annettu mahdollisia päällekkäisiä rajoituksia REACHissa ja RoHSissa (Milieu 2012, 
366). Kadmiumille on asetettu RoHSissa kaikkein tiukin pitoisuusraja käytössä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa. Myös REACHissa on asetettu kadmiumin käytölle eri käyttökohteissa useita 
rajoituksia. REACHissä rajoitetaan kadmiumin enimmäispitoisuudeksi mm. tietyissä muovimateriaaleissa 
0,01 painoprosenttia. REACHissä mainittuja muovimateriaaleja käytetään myös sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa (Wäger et al. 2010, 8), joten ainerajoitus on kahdessa säädöksessä – toisaalta rajoitus 
on molemmissa säädöksissä sama, koska muovimateriaali on RoHSin mukainen homogeeninen materiaali 
ja sallittu enimmäispitoisuus sama sekä REACHissa että RoHSissa. REACHin rajoituksissa myös kielletään 
tiettyjen laitteiden osien kadmiointi, mikä voi koskea myös sähkö- ja elektroniikkalaitteita, vaikkakin myös 
RoHSin edellyttämä 0,01 painoprosentin enimmäispitoisuus homogeenisessa materiaalissa luultavasti 
sulkee pois mahdollisuuden käyttää kadmiumia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 
 
Ruotsi on ehdottanut vuodenvaihteessa 2013 lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käytön kieltämistä REACHin 
ainerajoituksissa kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa esineissä 0,05 painoprosentin ja sitä suurempina 
pitoisuuksina (Swedish Chemicals Agency 2012, 12). Ehdotus olisi päällekkäinen RoHS 2 -direktiivin 
ainerajoitusten kanssa. Erona vaatimuksessa kuitenkin olisi REACHin 0,05 painoprosentin pitoisuuden 
alittuminen esineissä ja RoHSin 0,1 painoprosentin enimmäispitoisuus homogeenisessa materiaalissa. 
Vaatimusten yhtäaikainen voimassaolo olisi valmistajille taakka. Lisäksi REACH-vaatimus mitätöisi RoHS -
direktiivin mukaiset poikkeukset ja uusina laitteina RoHS-direktiivin soveltamisalaan kuuluville sähkö- ja 
elektroniikkalaitteille vaatimusten soveltamiseksi 22.7.2019 saakka annetun siirtymäajan. RoHSin 
poikkeuksille ja uusille laitteille tulisi siis REACH-rajoitusten mukainen vaatimus alle 0,05 painoprosentin 
lyijypitoisuudesta. Esimerkiksi uusina RoHSin soveltamisalaan mukaan tulleiden sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat varautuneet siirtymään RoHS-vaatimustenmukaisuuteen pitkällä 
siirtymäajalla, joten odottamaton REACH-vaatimus voisi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. 
 

 5.8.2  RoHSin uudet rajoitettavat aineet REACHin SVHC-aineissa ja ainerajoituksissa 
 
Tässä luvussa tarkastellaan aineita, joita on käsitelty mahdollisina uusina RoHS-sääntelyssä rajoitettavina 
aineina edellisessä luvussa esitettyjen nykyisten kuuden rajoitettavan aineen lisäksi. Asiat esitetään 
pääasiassa aikajärjestyksessä alkaen ensimmäisen RoHS-direktiivin ainerajoitusten uudelleentarkastelusta 
ja päättyen nykyhetkeen.  
 
Tämän raportin liitteessä IV on osittainen kooste aineista, joita on tutkittu potentiaalisina RoHSin rajoituksiin 
sisällytettäväksi ehdotettavina kandidaattiaineina. Koosteessa on tarkasteltu myös päällekkäisyyksiä RoHSin 
potentiaalisissa ja REACHin nykyisissä ainerajoituksissa. Koosteessa esitetään aineiden nykyinen status 
REACHin SVHC-listoilla (aierekisteri, luvanvaraisten aineiden kandidaattilista, luvanvaraisten aineiden 
luettelo XIV) ja muilla vaarallisten aineiden listoilla (SIN-lista/SVHC- ja ED-aineet, ETUC-lista, komission ED-
lista). Lisäksi liitteen IV taulukossa on esitetty kaikille sellaisille aineille, joita on tutkittu potentiaalisina 
RoHSin rajoituksiin sisällytettäväksi ehdotettavina kandidaattiaineina annetut ja ehdotetut rajoitukset 
REACHissa. Liitteen kooste ei ole täydellinen listaus kaikista potentiaalisina RoHS-aineina tutkituista aineista 
selvityksen aikarajoitteista johtuen, mutta puuttuvat aineet ovat löydettävissä muusta aineistosta, joka on 
mainittu tässä luvussa. 
 
Ensimmäisen RoHS-direktiivin ainerajoitusten uudelleentarkastelu 
 
Ensimmäisen RoHS-direktiivin 6 artikla edellytti ainerajoitusten uudelleentarkastelua. Ainerajoituksia 
uudelleentarkasteltiin tutkimuksissa, joissa arvioitiin nykyisiä ja potentiaalisia uusia ainerajoituksia. Yhden, 
lokakuussa 2008 julkaistun, tutkimuksen RoHSin mahdollisista uusista ainerajoituksista teki komissiolle Öko-
Institut. Öko-Institutin tutkimuksessa käsiteltiin CAS-numeron mukaan eriteltynä yhteensä 16:tta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävää vaarallista ainetta, joista Öko-Institut suositteli viittä lisättäväksi RoHSin 

 



      27  
ainerajoituksiin. Ensimmäisen RoHS-direktiivin aikana ainerajoituksia ei muutettu, mutta neljä Öko-Institutin 
rajoitettaviksi suosittelemista aineista mainitaan voimassa olevan RoHS-direktiivin johdanto-osassa 
kappaleessa 10 ensisijaisina tarkasteltavina aineina RoHS-direktiivin ainerajoitusten uudelleentarkastelussa. 
Viidentenä Öko-Institut suositteli rajoitettavaksi aineeksi TBBP-A:ta, joka ei kuitenkaan ole RoHS-direktiivin 
ensisijaisesti tarkasteltavien aineiden listalla. (Öko-Institut 2008, 3–6.) 
 
Vaarallisten aineiden prioriteettilista RoHS-valmistelussa 
 
RoHS-direktiiviin valmisteluvaiheessa direktiivin yhdeksi liitteeksi oli suunnitteilla vaarallisten aineiden 
prioriteettilista - vastaavaan tapaan kuin REACHin kandidaattilista - josta olisi käynyt ilmi, mitä aineita 
ensisijaisesti tarkastellaan harkittaessa uusien aineiden lisäämistä RoHSin alaisuudessa rajoitettaviksi 
aineiksi. Komissio ehdotti listalle aluksi neljää prioriteettiainetta (nykyisen RoHSin johdanto-osassa 
kappaleessa 10 mainitut) ja parlamentti laajensi listaa myöhemmin yli 30 aineeseen (ENDS Europe 2013b). 
ENDS Europen (2010a) 2.6.2010 julkaiseman uutisen mukaan 30 aineen lista on sisältänyt bromattuja ja 
kloorattuja palonestoaineita, PVC:n, arseeniyhdisteitä ja kaikki REACH-asetuksen kandidaattilistan 
aineet. Muun muassa bromattujen palonestoaineiden esittämistä prioriteettilistalla ja sitä kautta aineiden 
leimaamista vaarallisiksi vastustettiin tieteellisen näytön puuttumisen vuoksi, eikä ajatus 
prioriteettiainelistasta saanut jäsenvaltioilta kannatusta (ENDS Europe 2010b). Parlamentti pyrki 
kompromissiin ja esitti RoHSiin lisärajoituksia vanhojen ainerajoitusten lisäksi sekä tiettyjä aineita RoHSissa 
mainittaviksi prioriteettiaineiksi. Aineet ovat pitkälti samoja, joita Öko-Institut tutki vuonna 2008 ensimmäisen 
RoHSin ainerajoitusten uudelleentarkastelun yhteydessä. Ajatus prioriteettiainelistan sisällyttämisestä 
RoHSin liitteeksi lopulta hylättiin (ENDS Europe 2010b, 2013b) eikä voimassa olevassa RoHSissa ole 
myöskään uusia ainerajoituksia ensimmäiseen RoHS-direktiiviin verrattuna. Esimerkiksi REACH-asetuksen 
aineluetteloita ja muita vaarallisten aineiden luetteloita sekä Environment Agency Austrian tutkimuksia 
voidaan käyttää apuna RoHSin tulevien uusien ainerajoitusten ennakoinnissa. 
 
RoHS-direktiivin ainerajoitusten uudelleentarkasteluvelvoitteet ja ensisijaisesti tarkasteltavat aineet 
 
RoHS-direktiivin johdanto-osan kappaleissa 10 ja 16 sekä artiklassa 6(1) todetaan, että direktiivin liitteitä olisi 
tarkistettava määräajoin, jotta otettaisiin huomioon muun muassa REACH-asetuksen liitteet XIV 
(luvanvaraisten aineiden luettelo) ja XVII (tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, 
markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset). Ainerajoitusten uudelleentarkastelussa on tarkoitus 
hyödyntää REACHin soveltamisesta saatua tietoa. RoHS-sääntelyn tulisi ainerajoitusten suhteen täydentää 
REACHiä ja RoHSin ja REACHin toimia toisistaan riippumatta. (2011/65/EU johdanto-osan kappale 16, 6(1) 
artikla.) 
 
Etusijalle nykyisten ainerajoitusten uudelleentarkastelussa asetetaan RoHS-direktiivin johdanto-osan 
kappaleen 10 mukaan erityisesti seuraavien neljän aineen käytöstä aiheutuvat riskit ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle: 

1) heksabromisyklododekaani (HBCDD) 
2) bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 
3) butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 
4) dibutyyliftalaatti (DBP) 

 
Lisäksi nanomateriaalit on mainittu johdannon kappaleessa 16. 
 
RoHS-direktiivin ainerajoitusten uudelleentarkastelu meneillään 
 
RoHS-direktiivin ainerajoitusten meneillään olevan uudelleentarkasteluprojektin alkuvaiheessa mahdollisten 
rajoitettavien aineiden listalla on ollut kaiken kaikkiaan noin 300 ainetta. On odotettavissa, että konsultit 
ehdottavat uudelleentarkastelussa rajoitettaviksi harkittavaksi kuitenkin vain noin kuutta ainetta, joiden 
joukkoon kuuluvat neljä direktiivin johdannossa mainittua ainetta. (ENDS Europe 2013a.) Lähteestä ei 
ilmene, mitä muut rajoitettaviksi ehdotettavat aineet olisivat. On epätodennäköistä, että HBCDD 
sisällytettäisiin RoHSin ainerajoituksiin, koska se on kielletty Tukholman sopimuksen (POP) alaisuudessa 
9.5.2013 (ENDS Europe 2013a ja 2013d). 
 
RoHSin vaikutustenarvioinnin mukaan ylivoimainen enemmistö teollisuuden sidosryhmistä vastustaa uusien 
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ainerajoitusten lisäämistä RoHSiin ja toivoo sen sijaan aineiden riskejä säänneltävän REACH-asetuksen 
mekanismeja käyttäen. Erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien kemikaalien valmistajat 
esittävät, ettei ainerajoitusten lisääminen ole oikeutettua, koska on vain vähän tietoa korvaavien aineiden 
käytön ympäristöriskeistä ja taloudellisista seurauksista. (SEC(2008) 2930, 49.) RoHS-direktiivillä on 
ainerajoitusten suhteen erilaisia mahdollisia kehityssuuntia: rajoitetaan harvoja aineita useissa 
tuotekategorioissa tai rajoitetaan useita aineita tarkemmin rajatuissa käyttötarkoituksissa. 
 
Edellä mainittua 300 aineen listaa ei ollut saatavilla tätä selvitystä tehtäessä, joten aineita ei ole listattu 
raportin liitteeseen IV. Myöskään RIVM:n (2011) listausta potentiaalisista POP- tai PBT-aineista tai CLP-
asetuksen liitettä VI ei ole otettu huomioon liitteen IV koosteessa. Lisäksi IEC:llä (2013) on listauksia sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden sisältämistä aineista ja laitteissa olevista säännellyistä aineista, mutta niitä ei ole 
yhdistetty tämän raportin liitteen IV taulukkoon. Edellä mainittujen listausten tarkastelu muiden kriteerien 
lisänä saattaa kuitenkin auttaa uusien RoHS-ainerajoitusten ennakoinnissa. 
 
RoHS-direktiivin mahdollisesti rajoitettavien aineiden status REACH-asetuksen ainerajoituksissa 
 
Neljä uusimman tiedon mukaan RoHS-direktiivin rajoitettaviksi aineiksi ehdotettavaa ainetta (BBP, DBP, 
DEHP ja HBCDD) ovat kaikki REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luettelossa. Sen sijaan aikaisempi 
prioriteettiaine TBBP-A ei ole REACHin SVHC-aineena. Myöskään PVC ei ole REACHin SVHC-listoilla. 
Arseeniyhdisteet ovat osittain jo luvanvaraisia. Polymeerit (RoHSiin ehdotettu bromattuja ja kloorattuja) eivät 
ole mukana REACHissä, mutta voivat tulla mukaan myöhemmissä uudelleentarkasteluissa ((EY) N:o 
1907/2006, johdanto-osan kappale 41, 138 artikla). RoHSin vaikutusarvioinnin mukaan kaiken kaikkiaan 
neljä viidestä RoHSin ainerajoitusten joukkoon lisättäväksi harkittavista aineista on jo tunnistettu REACHin 
perusteella mahdollisiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SEC(2008) 2930, 49). 
 
Viidelle RoHSin potentiaalisina kandidaattiaineina tutkituista aineista on annettu rajoitus myös REACHissa, 
mutta yhden aineen (SCCP) rajoitus on poistettu REACHistä aineen siirryttyä POP-lainsäädännössä 
kiellettyjen aineiden listalle. Kaikki myös REACHissä rajoitettavat RoHSin mahdolliset kandidaattiaineet ovat 
REACHissä lisäksi luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla tai luvanvaraisten aineiden luettelossa. 
 

 5.9  Yritysten vastaukset RoHSin ja REACHin sisällöstä ja päällekkäisyyksistä 
 
Tässä luvussa on esitetty sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin vastanneiden yritysten sanallisia vastauksia 
ja kommentteja. Tarkemmat syntyneet kustannukset on esitetty luvuissa 6.2 ja 6.4. 
 
Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa kysyttiin mielipidettä suurimmasta ympäristölainsäädännöllisestä 
taakasta joko yksittäisenä säädöksenä tai lainsäädännön aihealueena. Sähköiseen kyselyyn vastasi 98 
yritystä ja haastatteluihin osallistui 25 yritystä. Vastauksia antoi kokonaisuudessaan 113 yritystä, koska osa 
vastaajista sekä vastasi kyselyyn että haastatteluihin. Sähköiseen kyselyyn vastanneista neljä ja 
haastatelluista kuusi yritystä ilmoitti RoHS-direktiivin olevan suuri työllistävä tekijä tai suurin taakka. Kyselyn 
sanallisissa vastauksissa ja haastatteluissa yritykset mainitsivat joko REACHin (15 vastaajaa) tai RoHS 
yhdessä REACHin kanssa (kaksi vastaaja) olevan suuri työllistävä tekijä tai suurin taakka.  Lisäksi 
kahdeksan yritystä vastasi yleisesti kemikaalilainsäädännön olevan suurin taakka heidän yritykselleen. 
 
Vaatimustenmukaisuus 
 
Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen RoHSin ja REACHin suhteen on vastaajien mielestä 
työlästä tai erittäin työlästä. Tällä hetkellä on tarjolla palveluja ja työkaluja, joilla yritykset voisivat hallita 
RoHSin ja REACHin vaatimuksia. Suurin vaikeus on tiedon saaminen edeltävästä toimitusketjusta. 
Tiedonkeruu on edelleenkin pitkälti manuaalista työtä. Sekä RoHSin että REACHin vaatimustenmukaisuuden 
osoittamisessa kritisoitiin niihin liittyvää käänteisen todistamisen ongelmaa, eli “ettei jotain kemikaalia ole 
tuotteessa”.  
 
RoHSin vaatimukset ovat vielä jollain tarkkuudella hallittavissa, koska niissä on rajoitettu vain kuutta ainetta. 
Lisäksi vaatimukset ovat olleet voimassa kymmenen vuotta, jonka aikana teollisuus on oppinut tarvittavat 
prosessit ja menettely. Joidenkin laitevalmistajien mielestä RoHSin pitäisi koskea komponentteja, minkä 
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myötä komponentit tulisi CE-merkitä. Nyt RoHS koskee vain lopputuotteita. Kolme haastateltua yritystä  
ilmoitti joko käyttäneensä ulkopuolisia testauslaitoksia tai investoineensa röntgenfluoresenssispektroskopiin 
(XRFS) varmistuakseen komponenttien ja materiaalien RoHS-vaatimustenmukaisuudesta.  
 
REACH koskee kone- ja laitevalmistusta sen ”aineet esineissä” -artiklan mukaisesti, mutta uutena 
säädöksenä sen prosessit ja menettelyt eivät vielä ole vakiintuneet. REACHin ainelistojen jatkuva 
päivittyminen aiheuttaa toistuvan työtaakan, etenkin jos toimitusketjut ovat pitkiä. Kun jokin ainelistoista 
päivitetään, yritysten tulisi esimerkiksi tarkistaa käyttämiensä materiaalien ja komponenttien ainesisällöt sekä 
ylläpitää tuotehallintajärjestelmää ja päivittää asiakkaille toimitettavat tiedot. Komponenteista ei kuitenkaan 
ole saatavilla täydellisiä ainesisältölistauksia. Erään vastaajan sanoin: ”REACH on oma lukunsa. REACHin 
mukaisen täydellisen materiaali- ja ainesisältöselvityksen koostaminen ja ylläpito tuotteista on todella työläs 
ja vaativa, käytännössä mahdoton toteuttaa 100-prosenttisesti.” 
 
Rekisteröinti ja KTT 
 
Seitsemän yritystä ilmoitti rekisteröineensä aineita REACHin mukaisesti. Lisäksi kolme yritystä oli 
esirekisteröinyt aineita varmuuden vuoksi, jos maahantuoja tai valmistaja ei niitä rekisteröisi. Vastaajat eivät 
olleet havainneet aineiden poistumisia markkinoilta, vaikka tätä pidettiin mahdollisena (ks. luku 5.3). 
 
REACHin ja CLP:n mukaisiksi päivitettyjä käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) on vastaajien mielestä hyvin 
saatavilla, ja suuri osa kemikaalin toimittajasta on ne toimittanut erikseen pyytämättä. Päivitetyt KTT:t ovat 
aiheuttaneet lisätyötä yrityksissä, kun yritysten täytyy tarkastella, kuinka tulisi toimia ja kuinka KTT edellyttää 
toimittavan erityisesti altistumisskenaarioiden ja suojaustoimenpiteiden (esim. ilmanvaihto ja suojavälineet) 
suhteen. 
 
Mahdolliset uudet ainerajoitukset ja luvanvaraiset aineet 
 
Yritysten toiminta uusien ainerajoitusten ja -kieltojen sekä luvanvaraisuuden suhteen rajoittuu lähinnä 
ECHAn ylläpitämien ainelistojen seurantaan. Vain harva vastanneista ilmoitti tutkineensa esimerkiksi SIN- tai 
ETUC-listaa potentiaalisten rajoitettavien tai luvanvaraisten aineiden ennakoivaan selvittelyyn RoHS-
direktiivissä ja REACH-asetuksessa (ks. kpl 5.6.1). 
 
Poikkeukset, vapautukset ja luvat 
 
Vastanneet yritykset toimivat pääsääntöisesti reaktiivisesti, joten RoHS-direktiivin poikkeusten muutoksia ei 
juurikaan ennakoida. Tämä johtuu vastanneiden mielestä siitä, että yritykset ovat toimitusketjussa 
lopputuotteen, tai vähintään osakokoonpanojen, valmistajia. Tällöin yritykset ovat riippuvaisia materiaali- ja 
komponenttivalmistajien toiminnasta RoHS-direktiivin suhteen. Vastanneet yritykset ovat olleet passiivisia 
RoHS-poikkeusten käyttäjiä, eli yritykset ovat vain hyödyntäneet jo annettuja poikkeuksia, mutta eivät itse ole 
olleet mukana poikkeustenhaussa 
 
Kyselyyn ja haastatteluihin vastanneista kaikista yrityksistä vain yksi vastasi varautuneensa lupaprosessiin, 
jos korvaavaa kemikaalia tai prosessia ei löydy nykyisten tilalle. Yksi vastaajista ilmoitti etteivät he ole 
mukana tietyn aineen luvanhakuprosessissa, vaan pyrkivät muuttamaan tuotantoprosessiaan siten, että 
luvanvaraisesta aineesta päästään kokonaan eroon. Lisäksi kaksi vastaajaa kertoi etsivänsä korvaavaa 
ainetta tai jo korvanneensa luvanvaraisen kemikaalin tuotantoprosessissaan. 
 
Ristiriidat RoHSin ja REACHin välillä 
 
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kukaan ei ollut havainnut selkeitä ristiriitoja RoHSin ja REACHin välillä. 
Yksi haastateltu kuitenkin esitti teoreettisesti ristiriitojen olevan mahdollisia. Esimerkiksi valmistetun tuotteen 
ainesisältöön on annettu poikkeus RoHS-direktiivin alaisuudessa, jolloin ko. ainetta voitaisiin käyttää tuotteen 
valmistukseen. Mutta jos tämä sama aine on  REACHin SVHC-listalla, silloin sen käytölle pitäisi hakea lupa. 
 
Useampi yritys kommentoi RoHSin ja REACHin toisistaan eroavaa määritelmää 0,1 paino-%:n laskemiseksi 
tuotteessa. Vastanneilla ei kuitenkaan ollut selvää mielipidettä, miten tämä eroavaisuus voitaisiin poistaa 
muutoin kuin yhdistämällä RoHS ja REACH keskenään. 
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 6  RoHS-DIREKTIIVIN JA REACH-ASETUKSEN AIHEUTTAMA TAAKKA JA 
KUSTANNUKSET YRITYKSILLE 

 
Komissio selvitti vuoden 2012 lopulla tehdyllä kyselyllä pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä 
kuormittavimmista (burdensome) EU-säädöksistä (Komissio 2013b, 1). Pk-yritysten vastausten perusteella 
ensimmäiselle sijalle kuormittavien säädösten listalla nousi REACH-asetus. RoHS-direktiivi oli listalla sijalla 
29. (Komissio 2013b, 8.) Aihealueittain tarkasteltuna 11 kuormittavimman EU-politiikan aihealueen joukkoon 
kuuluivat pk-yritysten vastausten perusteella mm. kemikaalit ja tuoteturvallisuudesta CE-merkintäsäännöt, 
vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yhdenmukaistetun standardin puuttuessa ja merkintävelvoitteet 
(Komissio 2013b, 6). Edellä mainitut ovat myös REACH-asetukseen ja RoHS-direktiiviin liittyviä aiheita. 
 
Tässä luvussa tarkastellaan, miten RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen hallinnollinen taakka syntyy, ja 
millaisia kustannuksia säädökset aiheuttavat yrityksille. Lisäksi arvioidaan, millä tavoin päällekkäisyydet 
lisäävät yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, ja miten tätä lisätaakkaa voisi vähentää. Tämän 
”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana” -projektin (YMVEKU-
projekti)  projektisuunnitelmassa hallinnollinen taakka määriteltiin seuraavasti: ”Kustannuksista osa aiheutuu 
toimista, joita yritys ei tee oman liiketoimintansa tarpeista, ainoastaan lainsäädännön vaatimusten vuoksi. 
Tätä osuutta kustannuksista kutsutaan hallinnolliseksi taakaksi.” Tässä selvityksessä ei oteta kustannusten 
laskennassa huomioon säädöksien avulla mahdollisesti saavutettavia kustannussäästöjä. 
 
Teknologiateollisuus ry:n vuoden 2012 projektissa ”Ympäristövelvoitteiden kustannukset” haastateltiin 
yhteensä 20 yritystä kustannuksista. Haastatellut yritykset olivat metallinjalostajia, pintakäsittelijöitä, sähkö- 
ja elektroniikkateollisuusyrityksiä ja kone- ja metallituoteteollisuusyrityksiä. Seuraavat luvut sisältävät 
yhteenvedot yritysten ilmoittamista RoHSin ja REACHin aiheuttamista kustannuksista vuoden 2012 
projektissa. 
 
Vuonna 2013 toteutetun selvityksen aikana havaittiin, että RoHSista ja REACHista löytyy erilaisia 
kustannusarvioita, joissa esitetyt kustannukset vaihtelevat hyvin paljon. Tässä raportissa on esitetty yhdet 
arviot RoHSin ja REACHin kustannuksista tai kustannuslisäyksestä suhteessa yritysten liikevaihtoon. 
 

 6.1  RoHSin aiheuttamat kustannukset yrityksille 

 6.1.1  Mistä kustannukset syntyvät 
 
Vuoden 2012 ympäristövelvoitteiden kustannukset -projektissa haastatellut yritykset nimesivät RoHS-
direktiiviin liittyviä kustannuseriä, mutta kustannusten suuruusluokasta ei saatu tietoa. Yritykset nostivat esille 
seuraavat kustannuserät: 

- valmiiden pinnoitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta syntyvät kustannukset 
(pintakäsittely-yritys) 

- vaikutukset tuotteiden suunnittelussa (sähkö- ja elektroniikkatuoteyritys) 
- aine kiellot ja niiden aiheuttamat tuotteiden redesign-kierrokset (sähkö- ja elektroniikkatuoteyritys) 

 
Muita kustannusten suuruusluokka-arvioita käsitellään luvussa 6.1.2. 
 
Vuoden 2013 projektissa tähän kohtaan antoi arvionsa 12 yritystä 113 vastanneesta. Haastatteluissa viisi 
yritystä (25 haastateltua) nimesi tietyn RoHS-direktiiviin liittyvän kustannuserän.  Kyselyyn vastanneet eivät 
ilmoittaneet tai yksilöineet RoHS-direktiiviin liittyviä kustannuksia. Kyselyn sanallisissa vastauksissa ja 
haastatteluissa yritykset mainitsivat joko RoHSin (kuusi vastaajaa) tai RoHSin yhdessä REACHin kanssa 
(kaksi vastaaja) olevan suuri työllistävä tekijä tai suurin taakka. Yksi haastatelluista yrityksistä oli investoinut 
röntgenfluoresenssispektroskopiin (XRFS) ja koulutukseen n. 30 000 €, kun eräs toinen yritys ilmoitti 
käyttävänsä ”joitain tuhansia euroja vuodessa” komponenttien ja tuotteiden testauttamiseen ulkopuolisessa 
testauslaitoksessa. Lisäksi kahdella valmistajalla on parhaillaan menossa projekti materiaalien ja 
komponenttien RoHS-vaatimusten täyttymisestä. Kumpikin arvioi työn olevan kokonaisuudessaan n. yksi 
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henkilötyövuosi. 
 
RoHS-direktiivin velvoitteet toimijoille esitettiin luvussa 5.2. Erityisesti kustannuksia aiheutuu sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valmistajille ja maahantuojille. Kuitenkin myös jakelijoiden on tehtävä tarpeelliset 
varmistukset siitä, että valmistajat ja maahantuojat ovat täyttäneet velvoitteensa. 
 
Komission RoHS-direktiiville tekemän vaikutustenarvioinnin mukaan kustannukset syntyvät 
vaatimustenmukaisuuden kustannuksista (5 ensimmäistä kohtaa) ja teknisistä kustannuksista: 

• direktiivin vaatimuksiin tutustuminen 
• tiedonvälitys ja koulutus toimitusketjussa 
• tiedon kerääminen, järjestely ja tarkistaminen (esim. materiaalideklaraatiot) 
• poikkeusten hakemiseen liittyvät kustannukset 
• seuraamukset organisaatioille 
• tekniset kustannukset: tutkimus ja kehitys rajoitettuja aineita korvaavien aineiden löytämiseksi. 

 
Merkittävimmäksi kulueräksi vaatimustenmukaisuuden kustannuksissa on mainittu vaatimustenmukaisuuden 
verifiointi, joka aiheuttaa jatkuvasti kustannuksia. (SEC(2008) 2930, 73–74.) Verifiointiin voi sisältyä esim. 
tuotteiden testausta (SFS-EN 50581). 
 
Vaikutustenarvioinnissa on arvioitu, että menneisyydessä RoHSin yrityksille aiheuttamista 
kokonaiskustannuksista 67 % on syntynyt vaatimustenmukaisuuden kustannuksista ja loput 33 % teknisistä 
kustannuksista. Tulevaisuudessa vaatimustenmukaisuuden kustannukset muodostaisivat 88 % 
kokonaiskustannuksista ja tekniset kustannukset enää 12 %. (SEC(2008) 2930, 74.) Erityisesti RoHS-
direktiiviin lisättävien uusien laiteluokkien 8 ja 9 valmistajille voi aiheutua aluksi laajemmin myös teknisiä 
kustannuksia. RoHS-direktiivin kansallisessa U-kirjelmässä (U 18/2009 vp) tosin todetaan, että uusiin 
laiteluokkiin kuuluvia tuotteita ei tuoteta suuria määriä ja niiden käyttö on muutenkin harvinaisempaa, joten 
niiden valmistajille kohdistuvien kustannusten merkitys voi jäädä vähäiseksi. 
 
RoHSin uudelleenlaadinnan yhteydessä on todettu, että tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia voivat 
aiheuttaa soveltamisalaan liittyvä epävarmuus, säännösten ja määritelmien epätäsmällisyys, jäsenvaltioiden 
erilainen suhtautuminen tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen sekä menettelyjen mahdollinen päällekkäisyys 
muiden EU:n säädösten, kuten REACH-asetuksen kanssa. (KOM(2008) 809 lopullinen, 2.) 
 

 6.1.2  Kustannusten suuruusluokka 
 
Euroopan unionin alueiden komitea lausui ensimmäisestä RoHS-direktiiviehdotuksesta uskovansa direktiivin 
edellyttämän vaarallisten aineiden korvaamistyön jäävän kustannusvaikutuksiltaan suppeaksi (2001/C 
148/01, kohta 3.1.). 
 
Komission RoHS-direktiivin vaikutustenarvioinnissa on annettu vähän ja hajanaisia lukuja kustannuksista. 
Kaiken kaikkiaan tiedonkeruussa yrityksiltä RoHSin kustannusvaikutusten arvioimiseksi on saatu hyvin 
vähän vastauksia ja osa vastauksista on annettu ainoastaan laadullisina arvioina (SEC(2008) 2930, 73). 
Esimerkiksi konsulttitoimisto Arcadis on tutkinut komission toimeksiannosta yrityskyselyllä RoHSista 
yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Vastausten perusteella ja yhdistämällä vastauksiin aiemman 
kyselyn dataa saatiin arvioksi kuluista: 

• menneet ja kertaluontoiset tulevat kulut: 5 900 000 €/yritys, 0,184 % liikevaihdosta 
• tulevaisuuden vuosittaiset kulut: 265 500 €/yritys 0,042 % liikevaihdosta 

Vastanneita yrityksiä oli yhteensä 40, joista 33 suuria yrityksiä ja 7 pk-yrityksiä. 
(SEC(2008) 2930, 74.) 
 

 6.2  REACHin aiheuttamat kustannukset yrityksille 
 
REACH-asetuksen valmisteluvaiheessa pyrittiin välttämään velvoitteista johtuvia turhia kustannuksia ja 
ylimääräistä hallinnollista taakkaa: ”[…] suurta huomiota on kiinnitetty siihen, ettei uuden lainsäädännön 
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soveltamisalassa, kustannuksissa ja hallinnollisessa taakassa ole liioiteltu. Siksi uudessa lainsäädännössä 
sovelletaan tuotantomääristä riippuvaa, porrastettua lähestymistapaa tietyille kemikaaliluokille. Tämä koskee 
erityisesti pieninä määrinä tuotettuja/maahantuotuja aineita tai erityisiä käyttötapoja (esim. tutkimus ja 
kehittäminen).” (REACH-ehdotus KOM(2003) 644.) 
 
Tästä huolimatta erityisesti pk-yritysten kokemusten mukaan REACHin velvoitteiden täyttäminen kuormittaa 
enemmän kuin minkään muun säädöksen (Komissio 2013b, 8). 
 
Vuonna 2012 saatiin valmiiksi REACH-asetuksen uudelleentarkastelu, joka hyväksyttiin vuoden 2013 
alkupuolella. Sen tukena oli useita aihepiirikohtaisia tutkimuksia, joihin osallistui yli 1 600 yritystä. 
Tarkastelussa todetaan, että REACH toimii hyvin ja sen avulla saadaan aikaan hyviä tuloksia kaikkien niiden 
tavoitteiden suhteen, jotka ovat nyt arvioitavissa. Tarkastelussa kuitenkin todetaan myös, että pk-yrityksille on 
koitunut tulosten tavoittelusta suhteettoman suuri rasite, mihin on puututtava, sillä aineiden rekisteröinnin 
seuraavassa, vuoteen 2018 jatkuvassa vaiheessa on mukana paljon aiempaa enemmän pk-yrityksiä. 
Komissio toteaa, että REACH-asetuksen säädösosaan ei ehdoteta muutoksia, mutta se aikoo esittää 
kohdennettuja suosituksia, jotta asetuksen rasitusvaikutusta pk-yrityksiin voidaan vähentää. Parhaillaan 
kuitenkin harkitaan asetuksen (EY) N:o 340/2008 [REACHin maksuasetus] muuttamista siten, että Euroopan 
kemikaalivirasto ECHAlle maksettavien maksujen tasoa mukautettaisiin yrityksen koon mukaan. (COM(2013) 
122 final, 9–10.) 
 
REACHin velvoitteet toimijoille esitettiin luvussa 5.2. Velvoitteiden täyttämisestä aiheutuu yrityksille 
kustannuksia. REACHin vaikutustenarvioinnin mukaan merkittävimmät kustannukset yrityksille aiheutuvat 
yleisellä tasolla seuraavista: 

• rekisteröinti 
• testaaminen 
• käyttöturvallisuustiedotteet 
• luvanvaraisuus 
• kemikaalivirastolle suoritettavat maksut 

 
(REACH IA, SEC(2003) 1171, 13.) Listaan voitaneen lisätä myös aineiden rajoittamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Kuten RoHSissa, myös REACHista voi aiheutua tutkimus- ja kehittämiskustannuksia 
korvaavien aineiden löytämiseksi. Kaikkiin edellä mainittuihin velvoitteisiin liittyy eri osa-alueita, jotka 
aiheuttavat kustannuksia. Esimerkiksi tiedonhallinta on tärkeä osa velvoitteita.  
 
Euroopan kemikaalivirasto ECHAlle suoritettavat maksut ovat osa velvoitteiden täyttämistä. Komissio on 
antanut asetuksen REACH-asetukseen perustuvista ECHAlle suoritettavista maksuista (EY) N:o 340/2008. 
Maksuja peritään 

• rekisteröinnistä 
• rekisteröintien ajantasaistuksista 
• pyynnöistä tiedoista, jotka olisi jätettävä julkistamatta rekisteröidyistä aineista 
• ilmoituksesta rekisteröintivelvollisuudesta vapautetuista tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen 

ja kehittämisen tarpeisiin käytettävistä aineista 
• lupahakemuksista 
• lupien uudelleentarkasteluista 
• kemikaaliviraston päätökseen tehdystä muutoksenhauista 

((EY) N:o 340/2008, 3-10 artikla.)  
 
Maksuasetuksen liitteissä on määritelty tarkemmin maksujen suuruudet. Pk-yrityksille maksut ovat 
alhaisemmat kuin suurille yrityksille ((EY) N:o 340/2008, liitteet). Esimerkiksi aineen rekisteröintimaksu 
vaihtelee suuryrityksillä 1 200 eurosta 31 000 euroon ja pk-yrityksillä vastaavasti 120 eurosta 21 700 euroon 
riippuen rekisteröitävästä tonnimäärästä ja siitä, toimitetaanko tiedot erikseen vai yhdessä ((EY) N:o 
340/2008, liite I). Rekisteröinnin kokonaiskustannuksen selvittämiseksi rekisteröintimaksuun on lisättävä mm. 
rekisteröinnin edellyttämien tutkimusten kustannukset. Toisena esimerkkinä lupahakemusten perusmaksut 
vaihtelevat suuryritysten 50 000 eurosta mikroyritysten 8 000 euroon. Perusmaksun lisäksi on maksettava 
aine-, käyttö- ja hakijakohtaisia lisämaksuja. Luvan uudelleentarkastelusta peritään samat maksut kuin 
perusmaksussa. ((EY) N:o 340/2008, liitteet VI-VII.) Lupahakemukseen tarvittavat selvitykset aiheuttavat 
lisäksi kustannuksia. 
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Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyisin TEM) teetti vuonna 2004 tutkimuksen REACHin teollis-
taloudellisista vaikutuksista. Tutkimuksessa on arvioitu REACHin aiheuttamaksi kustannuslisäykseksi v. 
2007–2017 suhteessa yritysten nykyiseen liikevaihtoon 

• pk-yrityksille (liikevaihto < 40 M€) todennäköisesti 15,0 % (min. 6,2 % maks. 43,6 %) 
• suuryrityksille todennäköisesti 1,5 % (min. 0,5 % maks. 5,2 %) 

(KTM 2004, 46.) 
 
Lisäksi KTM:n tutkimuksessa on arvioitu tiettyjen toimialojen suoraa kustannusten kasvua vuosina 2007–
2017 suhteessa silloiseen liikevaihtoon ja tuotokseen. Tässä selvityksessä mukana olevista toimialoista on 
annettu arvio metallinjalostusteollisuudelle, jolle todennäköiseksi kustannusten kasvuksi arvioidaan 3,0 % 
(min. 1,1 % ja maks. 9,0 %). (KTM 2004, 51.) 
 
Vuoden 2012 ympäristövelvoitteiden kustannukset -projektissa haastatellut (20 yritystä) nimesivät REACH-
asetukseen liittyviä kustannuseriä ja ilmoittivat kustannusten arvoja. Kustannukset liittyivät yksinomaan 
REACHin rekisteröintiprosessin eri kustannuseriin, kuten rekisteröintimaksut ECHAlle ja konsortioiden 
jäsenmaksut. Vuoden 2013 projektin haastatelluista 25 yrityksestä seitsemän, ja yrityskyselyyn vastanneista 
98 yrityksestä yksi yritys nimesi REACH-asetukseen liittyviä kustannuseriä. Vuoden 2012 tapaan 
kustannukset painottuivat rekisteröintiin liittyviin kustannuksiin. Uusina kustannuserinä mainittiin 
lupaprosessiin liittyvät kustannukset sekä kone- ja laitevalmistuksessa REACH-selvityksiin liittyvät 
kustannukset. Kyselyn sanallisissa vastauksissa ja haastatteluissa yritykset mainitsivat joko REACHin (15 
vastaajaa) tai RoHS yhdessä REACHin kanssa (kaksi vastaaja) olevan suuri työllistävä tekijä tai suurin 
taakka.  
 
Taulukossa 6 on esitetty sekä vuoden 2012 että 2013 ympäristövelvoitteiden kustannukset -projekteissa 
yritysten ilmoittamat REACH-kustannukset. Kustannuksia ilmoitti kuusi metallinjalostusyritystä, yksi sähkö- ja 
elektroniikkatuotteita valmistava yritys ja yksi kone- ja metallituotteita valmistava yritys.  
 
 
Taulukko 6. Yritysten vuosien 2012 ja 2013 projekteissa ilmoittamat REACH-kustannukset  
 

 Yrityksen 
toimiala 

Mainittu 
kustannuserä 

Kustannuksen 
suuruus M€/a 
(v. 2012) 

Kustannuksen 
suuruus M€/a 
(v. 2013) 

REACH metallinjalostus (1) kaikki velvoitteet 4,5 1 
metallinjalostus (2) hallinto (sisältää myös 

muut 
hallintokustannukset 
kuin REACHin)  

0,325 0,354 

metallinjalostus (3) 52 aineen rekisteröinti 0,94 1 
metallinjalostus (3) konsortioiden 

jäsenmaksut 
1 1 

metallinjalostus (4) 2 aineen rekisteröinti 0,046 0 

metallinjalostus (4) konsortioiden 
jäsenmaksut 

0,02-0,03 0 

metallinjalostus (5) projektit 0,25 (ei ilmoittanut 
kustannusta) 

metallinjalostus (6) 
 

rekisteröintikustannuk
set 

(ei osallistunut 
2012) 

0,13 

metallinjalostus (6) 
 

lupaprosessin 
kustannukset 

(ei osallistunut 
2012) 

0,25 

sähkö- ja 
elektroniikkatuote 

konsortioiden 
jäsenmaksut 

(ei osallistunut 
2012) 

0,022 

kone- ja 
metallituote 

REACH-selvitykset (ei osallistunut 
2012) 

0,020 
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 6.3  Päällekkäisyyksien aiheuttamat lisäkustannukset yrityksille 
 
RoHSin ja REACHin päällekkäisyyksien aiheuttamista kustannuksista ei löytynyt tietoa kirjallisuudesta. 
Kustannuksista tehdyt arviot ovat vaihtelevia, joten on haastavaa arvioida, missä määrin yritysten 
hallinnollista taakkaa olisi mahdollista keventää säädösten päällekkäisyyksiä poistamalla. Tässä 
selvityksessä on lueteltu joitakin päällekkäisyyksiä, jotka saattavat tuottaa yrityksille lisätyötä. Toisaalta on 
mahdollista, että päällekkäisyydet päinvastoin keventävät yritysten taakkaa, jos voidaan tehdä kerralla 
kahden säädöksen edellyttämä työ. 
 
Yrityksille syntyy lisätaakka ja -kustannuksia siitä, että yhden sijaan joudutaan seuraamaan kahden 
säädöksen kehitystä. Liitteen I taulukosta käy ilmi, millä nopeudella RoHS-direktiiviä ja REACH-asetusta on 
muutettu. 
 
Säädösmuutosten lisäksi yritysten on seurattava aierekistereiden ja aineiden kandidaattilistojen päivityksiä. 
Ainelistojen muutosten seuranta voi olla työlästä mutta tarpeen sen ennakoimiseksi ja siihen vaikuttamiseksi, 
mitä aineita rajoitetaan RoHSilla tai REACHilla ja mitä aineita asetetaan luvanvaraiseksi REACHissa.  
 

 6.4  Yritysten vastaukset RoHSin ja REACHin kustannuksista 
 
Tässä kappaleessa on esitetty sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin vastanneiden yritysten ilmoittamia 
kustannuksia sekä työ- että rahamääräisesti. Aihealueeseen liittyviä sanallisia vastauksia ja kommentteja on 
esitetty myös kappaleessa 5.9. 
 
Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa kysyttiin, mikä on yritysten mielestä suurin 
ympäristölainsäädännöllinen taakka joko yksittäisenä säädöksenä tai lainsäädännön aihealueena. Sähköisen 
kyselyn sanallisissa vastauksissa ja haastatteluissa yritykset mainitsivat joko RoHSin (kuusi vastaajaa), 
REACHin (15 vastaajaa) tai RoHS yhdessä REACHin kanssa (kaksi vastaaja) olevan suuri työllistävä tekijä 
tai suurin taakka. Lisäksi 11 yritystä vastasi yleisesti kemikaalilainsäädännön, ja kaksi tuotteiden ainesisällön 
olevan suurin taakka heidän yritykselle. 
 
Taakka muodostui lähinnä tuotteiden ainesisällön vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta RoHSin ja 
REACHin suhteen. Tämä käsitti lähinnä oman henkilökunnan tekemää selvitystyötä, johon ei liittynyt ulkoisia 
kustannuksia. Suurimmat yksittäiset kustannukset ovat aiheutuneet aineiden rekisteröintiprosesseista, joihin 
oli osallistunut viisi haastateltua yritystä. 
 

 6.4.1  Tuotteiden ainesisältöä koskeva ympäristölainsäädäntö - merkittävyys 
 
Sähköisessä kyselyssä yrityksiä pyydettiin ensin arvioimaan tiettyjen aihealueiden merkittävyyttä yrityksille 
aiheutuvissa kustannuksissa (kysymys no. 9 ”Merkitse, mitkä seuraavista aiheuttavat yrityksellenne 
kustannuksia.”). Kustannusvaikutuksia pyydettiin arvioimaan vastausvaihtoehdoilla ”merkittävä”, ”vähäinen”, 
”ei koske meitä” ja ”en osaa sanoa”. Haastateltujen yritysten vastaukset otettiin myös huomioon tuloksia 
tarkasteltaessa. 
 
Kysymyksessä 9 oli alakohtana ”9.4 Tuotteiden ainesisältöä koskeva ympäristölainsäädäntö (kuten ROHS, 
Reach, F-kaasu, otsonivaaralliset aineet, akku&paristo jne.)”. Tässä tuotteiden ainesisältöä koskevalla 
ympäristölainsäädännöllä tarkoitettiin esimerkiksi 
• kemikaalien käyttöä koskevia ainerajoituksia: RoHS, REACH, F-kaasu-asetus jne. 
• kemikaalien käyttöä koskevia ainekieltoja REACH, otsonivaaralliset aineet, POP-asetus, jne. 
• jätevaiheessa esim. akku&paristo-direktiiviä, romuajoneuvojen ELV-direktiiviä 
 
Tähän kohtaan vastasi kaikki kyselyyn osallistuneet ja haastatellut yritykset, yhteensä 113 yritystä. 
Taulukossa 7 ja kuvassa 4 on esitetty tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön 
kustannusvaikutusten merkittävyys toimialoittain. Vastaavasti taulukossa 8 ja kuvassa 5 on esitetty tuotteiden 
ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön kustannusvaikutusten merkittävyys yrityksen kokoluokan 
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mukaisesti.  
 
Taulukoista ja kuvista nähdään, että joka kuudes vastaaja piti tuotteiden ainesisältöä koskevaa 
ympäristölainsäädäntöä merkittävänä ja joka kolmannen mielestä se ei koskenut heidän tuotteitaan. Puolet 
vastaajista piti merkitystä vähäisenä. Toimialoittain ainesisältöä koskeva lainsäädäntö oli merkittävin 
metallinjalostajille ja sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistaville yrityksille. Kone- ja metallituotteita 
valmistavat yritykset pitivät vaikutuksia pääasiassa vähäisinä tai ne eivät koskeneet yrityksiä lainkaan. 
Yrityksen kokoluokan huomioiden suuret yritykset poikkesivat pk- ja mikroyrityksistä merkittävyyden osalta. 
Kolmannes suurista yrityksistä piti vaikutusta merkittävinä, kun pk- ja mikroyrityksissä merkittävänä asiaa 
pitivät vain yksittäiset yritykset. 
 
 
Taulukko 7. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön kustannusvaikutusten merkittävyys 
toimialoittain 
 

kustannusvaikutus Sähkö- ja 
elektroniikka

Kone- ja 
metalli

Metallin-
jalostus

muut yhteensä, kpl

merkittävä 8 5 5 0 18
vähäinen 12 42 2 0 56
ei koske meitä 1 33 2 2 38
en osaa sanoa 1 0 0 0 1
yhteensä, kpl 22 80 9 2 113

Toimiala

 
 
 
 

 
 
 
Kuva 4. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön kustannusvaikutusten merkittävyys 
toimialoittain 
 

 



      36  
Taulukko 8. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön kustannusvaikutusten merkittävyys  
yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 
  Yrityksen kokoluokka   
kustannusvaikutus mikro pieni keskisuuri suuri yhteensä, 

kpl 
merkittävä 1 3 1 13 18 
vähäinen 3 18 21 14 56 
ei koske meitä 3 10 15 10 38 
en osaa sanoa 1 0 0 0 1 
yhteensä, kpl 8 31 37 37 113 

 
 
 

 
 
Kuva 5. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön kustannusvaikutusten merkittävyys 
yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 
 
Yritykset, jotka pitivät kyselyn kohdan 9.4. tuotteiden ainesisältöä koskevaa ympäristölainsäädäntöä 
kustannusvaikutukseltaan merkittävänä, saivat vastattavakseen tarkentavia kysymyksiä 
henkilöstökustannuksista, investoinneista ja ulkoisista kustannuksista.  
 
Esimerkkeinä yritykselle aiheutuvista eri kuluista esitettiin seuraavia: 
• oma työ suunnittelussa, testauksessa ja mittauksissa 
• oston ja hankintojen vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja ainestodistusten vaatiminen 
• uusien materiaalien, komponenttien ja toimittajien etsiminen 
• ulkopuoliset testauskulut ilmoitetussa laitoksessa tai kolmannen osapuolen toimesta 
• investoinnit mittaus/testauslaitteisiin ja -laboratorioihin 
• konsulttien laskuttama työ 
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Vastausten pienen lukumäärän johdosta seuraavia kohtia voidaan pitää vain suuntaa-antavina. 
 

 6.4.2  Tuotteiden ainesisältöä koskeva ympäristölainsäädäntö - henkilökustannus 
 
Taulukossa 9 ja kuvassa 6 on esitetty tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön 
aiheuttamien henkilökustannusten suuruus toimialoittain. Vastaavasti taulukossa 10 ja kuvassa 7 on esitetty 
henkilöstökustannusten suuruus yrityksen kokoluokan mukaisesti luokiteltuna. Vastaajia pyydettiin 
arvioimaan, kuinka monta henkilötyövuotta kuluu tuotteiden ainesisältöön liittyviin tehtäviin. 
Vastausvaihtoehtoina käytettiin ”0”, ”< 1”, ”1-3”, ”4-10” ja ”> 10” henkilötyövuotta. Tähän kohtaan antoi 
arvionsa 18 yritystä. 
 
Vähäisen vastausmäärän perusteella näyttäisi, ettei toimialojen välillä ei olisi suuria eroja. Kokoluokittain 
tarkasteltuina suuret yritykset käyttivät enemmän henkilötyövuosia ainesisältöä koskeviin 
ympäristölainsäädännön tehtäviin kuin pk- ja mikroyritykset (itseään selittävä yhteys). 
 
Vastauksissa yritykset antoivat seuraavia yksittäisiä mainintoja henkilökustannuksista: 

- ”Meillä tähtäin on kaikkien tuotteiden RoHS compliance. Tätä varten R&D:ssä 10 henkilöä työstää 
asiaa, arviolta yhteensä n. 1 henkilötyövuosi.” (sähkö- ja elektroniikkatuoteyritys) 

- ”Nyt on alkamassa RoHS-projekti, jossa yksi henkilö työskentelee täyspäiväisesti, mutta mukana on 
myös tuotekehittelijät ja osto-osasto. Vastuu siis jakautuu usealle toimijalle.  Meidän on käytävä läpi 
kaikki “design-komponentit” (mekaanisia, meidän suunnittelemia, jne.) ja standardikomponentit. 
RoHS on tarkoitus integroida osaksi T&K-prosessia myöhemmin.” (sähkö- ja elektroniikkatuoteyritys) 

 
 
Taulukko 9. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat henkilökustannukset 
toimialoittain 
 
  Toimiala   
hlö-
työvuosia 

Sähkö- ja 
elektroniikka 

Kone- ja 
metalli 

Metallin-
jalostus 

muut yhteensä, 
kpl 

0 0 0 0 0 0 
< 1 3 3 1 0 7 
1-3 2 1 1 0 4 
4-10 3 1 2 0 6 
> 10 1 0 0 0 1 
yhteensä, 
kpl 9 5 4 0 18 
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Kuva 6. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat henkilökustannukset 
toimialoittain 
 
 
Taulukko 10. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat henkilökustannukset 
yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 
  Yrityksen kokoluokka   
hlö-
työvuosia 

mikro pieni keskisuuri suuri yhteensä, 
kpl 

0 0 0 0 0 0 
< 1 2 1 1 3 7 
1-3 0 2 0 2 4 
4-10 0 0 0 6 6 
> 10 1 0 0 0 1 
yhteensä, 
kpl 3 3 1 11 18 
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Kuva 7. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat henkilökustannukset 
yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 

 6.4.3  Tuotteiden ainesisältöä koskeva ympäristölainsäädäntö – investointikustannukset 
 
Taulukossa 11 ja kuvassa 8 on esitetty tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön 
aiheuttamien investointikulujen ja muiden kertaluonteisten kustannusten suuruus toimialoittain. Vastaavasti 
taulukossa 12 ja kuvassa 9 on esitetty tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön 
aiheuttamien investointikulujen ja muiden kertaluonteisten kustannusten suuruus yrityksen kokoluokan 
mukaisesti luokiteltuna. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka paljon yritykselle on aiheutunut kertaluonteisia 
kuluja tuotteiden ainesisältöä koskevaan ympäristölainsäädäntöön liittyviin tehtäviin. Vastausvaihtoehtoina 
käytettiin ”0”, ”< 10 000”, ”10 000-50 000”, ”50 000-500 000” ja ”> 500 000” euroa. Tähän kohtaan antoi 
arvionsa 10 yritystä. 
 
Vastauksissa yksi yritys mainitsi seuraavan investointikustannuksen: 

- ”Materiaali deklaraatioiden saanti työlästä, eikä varmasti ole kaikilta saatu. Tämä johtaa toimittajien 
kontrolloimisen lisääntymiseen ja myös tätä varten hankittiin käsikäyttöinen XRFS-skanneri 
koulutuksineen, yhteensä noin 30 000 €.” 

 
Liian vähäisen vastausmäärän perusteella investoinneista ja muista kertaluontoisista kuluista ei voida esittää 
johtopäätöksiä. 
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Taulukko 11. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat investointikustannukset 
ja muut kertaluonteiset kustannukset toimialoittain 
 
 

  Toimiala   

investoinnit, € 
Sähkö- ja 
elektroniikka 

Kone- ja 
metallituote 

Metallin-
jalostus 

muut yhteensä, 
kpl 

0 € 0 0 0 0 0 
< 10 t€ 2 0 0 0 2 

10-50 t€ 3 2 0 0 5 
50-500 t€ 0 1 2 0 3 

> 500 t€ 0 0 0 0 0 
yhteensä, kpl 5 3 2 0 10 
 
 
 

 
 
Kuva 8. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat investointikustannukset ja 
muut kertaluonteiset kustannukset toimialoittain 
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Taulukko 12. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat 
investointikustannukset ja muut kertaluonteiset kustannukset yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 
  Yrityksen kokoluokka   
investoinnit, 
€ 

mikro pieni keskisuuri suuri yhteensä, 
kpl 

0 € 0 0 0 0 0 
< 10 t€ 0 0 1 1 2 

10-50 t€ 1 1 0 3 5 
50-500 t€ 0 1 0 2 3 

> 500 t€ 0 0 0 0 0 
yhteensä, 
kpl 1 2 1 6 10 
 
 

 
 
Kuva 9. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat investointikustannukset ja 
muut kertaluonteiset kustannukset yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 
 

 6.4.4  Tuotteiden ainesisältöä koskeva ympäristölainsäädäntö – ulkoiset kustannukset 
 
Taulukossa 13 ja kuvassa 10 on esitetty tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön 
aiheuttamien ulkoisten kustannusten suuruus toimialoittain. Vastaavasti taulukossa 14 ja kuvassa 11 on 
esitetty tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamien ulkoisten kustannusten 
suuruus yritysten kokoluokittain. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka paljon yritykselle on aiheutunut 
ulkoisia kustannuksia tuotteiden ainesisältöä koskeviin tehtäviin. Vastausvaihtoehtona käytettiin ”0”, ”< 10 
000”, ”10 000-50 000”, ”50 000-500 000” ja ”> 500 000” euroa. Tähän kohtaan antoi arvionsa 12 yritystä. 
 
Vastauksissa yritykset olivat antaneet seuraavia yksittäisiä mainintoja ulkoisista kustannuksista: 
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- ”Tuotteen ainesisältövaatimuksien, kuten RoHS ja REACH selvittäminen jakautuu useammalle 

toimijalle. Joko keskitetysti osto-osasto hoitaa toimittajien kanssa tai Intertek ja vastaavat 
ulkopuoliset hoitavat selvitystyön ja laskuttavat meitä. Mutta kun ostettavia tuotenimikkeitä on 
kymmeniä tuhansia, ja jos laskutus 10 €/nimike, niin kokonaiskustannus on satoja tuhansia euroja.” 
(sähkö- ja elektroniikkatuoteyritys) 

- ”Olemme käyttäneet RoHS-skriinauksiin ulkopuolista toimijaa. Veloitus on ollut joitain tuhansia euroja 
vuodessa.” (sähkö- ja elektroniikkatuoteyritys) 

- ”Testautamme yleisimmän tuotetyyppimme kerran vuodessa ulkopuolisessa testauslaboratoriossa. 
Tämän perusteella laaditaan RoHS-todistus. Kustannus on muutama tuhat euroa vuodessa.” (sähkö- 
ja elektroniikkatuoteyritys) 

 
Liian vähäisen vastausmäärän perusteella ulkoisista kustannuksista ei voida esittää johtopäätöksiä. 
 
 
Taulukko 13. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat ulkoiset kustannukset 
toimialoittain 
 
  Toimiala   

investoinnit, € 
Sähkö- ja 
elektroniikka 

Kone- ja 
metallituote 

Metallin-
jalostus 

muut yhteensä, 
kpl 

0 € 1 0 0 0 1 
< 10 t€ 3 2 0 0 5 

10-50 t€ 1 2 0 0 3 
50-500 t€ 0 0 3 0 3 

> 500 t€ 0 0 0 0 0 
yhteensä, kpl 5 4 3 0 12 
 

 
 
Kuva 10. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat ulkoiset kustannukset 
toimialoittain 
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Taulukko 14. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat ulkoiset kustannukset 
yrityksen kokoluokan mukaisesti 
 
  Yrityksen kokoluokka   
investoinnit, 
€ 

mikro pieni keskisuuri suuri yhteensä, 
kpl 

0 € 0 1 0 0 1 
< 10 t€ 1 0 1 3 5 

10-50 t€ 0 1 0 2 3 
50-500 t€ 0 0 0 3 3 

> 500 t€ 0 0 0 0 0 
yhteensä, 
kpl 1 2 1 8 12 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kuva 11. Tuotteiden ainesisältöä koskevan ympäristölainsäädännön aiheuttamat ulkoiset kustannukset 
yrityksen kokoluokan mukaisesti 
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 7  RoHSin JA REACHin VAIKUTUS TUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN EU:SSA JA 

VAPAASEEN LIIKKUVUUTEEN 
 
Tässä luvussa on tavoitteena tarkastella, edistävätkö tai haittaavatko RoHS-direktiivi ja REACH-asetus 
tuotteiden vapaata liikkuvuutta globaaleilla markkinoilla, ja miten säädökset vaikuttavat tuotteiden 
valmistukseen EU:ssa. 
 

 7.1  RoHSin ja REACHin vaikutukset EU:ssa 

 7.1.1  Tuotanto EU:ssa 
 
RoHS vaikuttaa tuotantoon erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa: RoHSin myötä toimiala on 
esimerkiksi siirtynyt lyijyttömään juottamiseen (Teknologiateollisuus ry 2007 24–26). Kuitenkin niin kauan 
kuin RoHSiin ei lisätä uusia ainerajoituksia, RoHS ei välttämättä vaikuta tuotesuunnitteluun, vaan edellyttää 
enemmänkin dokumentaatiota mm. CE-merkintää varten. 
 
Kaiken kaikkiaan REACHin ainelistojen päivitykset, myös luvanvaraisten aineiden kandidaattilistan, ja 
rekisteröinnin määräajat edellyttävät yrityksiltä jatkuvaa valppautta ja toimenpiteitä. REACHin vaikutukset 
yritysten toimintaedellytyksiin EU:ssa voivat olla merkittävät. Toiminnan kannalta kriittisten aineiden käytön 
asettaminen luvanvaraiseksi voi aiheuttaa yritysten toiminnan siirtymisen EU:n rajojen ulkopuolella. 
Esimerkiksi kovakromauksessa oleellinen raaka-aine kromitrioksidi on lisätty REACH-asetuksen 
luvanvaraisten aineiden listalle. (Teknologiateollisuus ry 2012c.) REACHin viimeisissä rekisteröinneissä on 
rekisteröitävä yhä pienempinä määrinä käytettäviä aineita, ja rekisteröintimaksut voivat johtaa siihen, ettei 
näihin aineisiin perustuvaa tuotantoa kannata pitää EU-alueella. (EurActiv 2012.) 
 
Jäteraaka-ainetta tuotannossaan käyttäville ainerajoitukset voivat tuottaa hankaluuksia, koska kiellettyjä 
aineita voi löytyä jätemateriaalista vielä vuosikymmeniä ainerajoituksen voimaantulon jälkeen (EurActiv 
2012). 
 

 7.1.2  Vaikutus EU:n sisämarkkinoihin 
 
Komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (2010, 17) mukaan tietyn tuotteen tai aineen kaupan 
pitämisen kielto on rajoittavin toimenpide, jonka jäsenvaltio voi tehdä tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
kannalta. Sekä RoHSin että REACHin tavoitteena on yhtenäistää kansalliset vaatimukset toimivien 
sisämarkkinoiden luomiseksi ja tuotteiden tai aineiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi: 
 
”Eroavaisuudet jäsenvaltioiden laeissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka koskevat vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, voisivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua 
yhteisössä, ja niillä voi sen vuoksi olla suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Sen 
vuoksi vaikuttaa tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä.” (RoHS-ehdotus 
KOM(2000) 347.) 
 
”Tällä oikeusperustalla varmistetaan, että aineita koskevat vaatimukset ovat yhdenmukaiset, ja että nämä 
vaatimukset täyttävät aineet voivat liikkua vapaasti kaikkialla sisämarkkinoilla. Tämä korvaa panoksen, jota 
talouden toimijoilta vaaditaan asetuksessa vaaditun suojan tason ylläpitämiseksi. Koska aineet ovat 
sisämarkkinoilla liikkuvia tavaroita, olivatpa kyseessä aineet sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, on 
tärkeää, että niiden liikkumiselle on asetettu yhdenmukaistetut vaatimukset.” (REACH-ehdotus KOM(2003) 
644.) 
 
RoHS on harmonisointidirektiivi, joka pyrkii yhdenmukaistamaan kansallisen lainsäädännön. 
Harmonisointidirektiivin sijaan asetus voi olla hyvä sisämarkkinoiden kannalta, koska vaatimusten taso 
jäsenvaltioissa on riippumaton kansallisesta toimeenpanosta. 
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 7.2  RoHSin ja REACHin vaikutukset globaaleilla markkinoilla 
 
Ongelmia tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen maailmanmarkkinoilla voi syntyä, jos EU-alueen 
lainsäädännön ja EU:n ulkopuolisen lainsäädännön tuotteita koskevat vaatimukset eroavat toisistaan 
merkittävästi. EU:n RoHS-direktiiviä ja REACH-asetusta vastaavaa lainsäädäntöä on jo olemassa ja 
kehitteillä muualla maailmassa (Teknologiateollisuus ry 2007, 50). Osa EU:n ulkopuolisesta sääntelystä on 
syntynyt EU:n REACHiin ja RoHSiin perustuen, osa itsenäisesti. 
 

 7.2.1  Maahantuonti EU:n alueelle 
 
Maahantuoja on määritelty ja maahantuojille on asetettu velvoitteita sekä RoHS-direktiivissä että REACH-
asetuksessa. RoHSissa kyse on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojista, REACHissä aineiden tai 
esineiden maahantuojista.  
 
REACHin ainerajoitukset esim. rajoittavat aineiden käyttöä tietyissä käyttökohteissa, kieltävät aineiden 
käyttöä, ja rajoittavat tai kieltävät aineiden markkinoille saattamisen. EU-alueelle tuotavan ja siellä myytävän 
lopputuotteen on täytettävä REACHin ainerajoitukset.  
 
EU-alueelle maahantuotavien esineiden sisältämät aineet on rekisteröitävä, jos ne sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa kohden, ja ainetta on tarkoitus 
vapautua tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ((EY) N:o 1907/2006, 7(1) artikla). 
Esineitä voidaan kuitenkin valmistaa EU:n ulkopuolella rekisteröimättömistä aineista ja tuoda esineet 
EU:hun. Rekisteröimättömistä aineista esineissä ei tarvitse REACHin mukaan edes ilmoittaa, elleivät ne ole 
SVHC-aineita, joille on REACHin 7(2) artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus. 
 
REACHin mukaan valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä itse 
käyttää luvanvaraista ainetta ilman lupaa tai jos tietyt muut ehdot eivät täyty. Luvanvaraista ainetta ei siis 
esim. saa käyttää ilman lupaa esineiden valmistuksessa, kun esineet valmistetaan EU:ssa.  Luvanvaraisuus 
ei rajoita luvanvaraisten aineiden käyttöä esineiden valmistuksessa EU:n ulkopuolella. Tuontituotteiden 
sisältämistä luvanvaraisista aineista on tehtävä EU-alueelle maahantuonnin yhteydessä REACHin 7(2) 
artiklan mukainen ilmoitus, koska luvanvaraiset aineet ovat SVHC-aineita, mutta valmistettaessa tuotteita 
EU:n ulkopuolella vältytään lupahakemukselta ja -maksuilta. 
 
RoHSin ainerajoitukset rajoittavat aineiden pitoisuuksia ainoastaan lopputuotteessa, eivät esimerkiksi 
tuotantoprosessissa, kuten REACH. RoHS-sääntely ei siis estä rajoitettujen aineiden käyttöä 
tuotantoprosessissa, jos käyttöä ei ole kielletty muissa säädöksissä. Oleellista on, että EU-alueelle tuotava 
sähkö- ja elektroniikkalaite on RoHS-vaatimusten mukainen eli täyttää CE-merkinnän edellytykset. 
 

 7.2.2  Vienti EU:sta 
 
Taulukossa 15 on esitetty EU:n RoHSia ja REACHiä vastaavia säädöksiä, jotka on otettava huomioon 
vietäessä tuotteita EU:n ulkopuolelle. 
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Taulukko 15. Esimerkkejä REACHiä ja RoHSia vastaavasta lainsäädännöstä EU:n ulkopuolella 
 
  RoHS REACH 
Intia E-Waste (Management and Handling) 

Rules (sekä RoHS että WEEE) 
ei kotimarkkinoilla 

Japani Law for the Promotion of Effective 
Utilization of Resources 

  

Kanada x   
Kiina Administration on the Control of 

Pollution Caused by Electronic 
Information Products 

China REACH (Measures for the 
Environmental Management of New 
Chemical Substances of China) 

Korea x K-REACH 
Norja PoHS (Prohibition on Certain 

Hazardous Substances in Consumer 
Products) valmisteilla 

  

Thaimaa Hazardous Substances Control Act (HSCA) 
Turkki Turkey RoHS   
USA Kalifornia: SB20 Toxic Substances Control Act (TSCA), 

valmisteilla Chemical Safety 
Improvement Act (CSIA) 

Vietnam   117 vaaralliselle aineelle 
rekisteröintivelvoite 

 
 

 7.3  Yritysten vastaukset RoHSin ja REACHin vaikutuksista tuotteiden 
valmistukseen EU:ssa ja vapaaseen liikkuvuuteen 

 
Sähköisen kyselyn ja haastattelujen perusteella RoHSilla ja REACHilla ei toistaiseksi vaikuttaisi olevan 
suurtakaan merkitystä esimerkiksi materiaali- tai komponenttihankintoihin. Yritysten käyttämiä aineita ei 
näyttäisi poistuneen markkinoilta. Komponenttien valmistajilta on saatavissa riittävät REACH- ja RoHS-
todistukset. Tosin muutamassa vastauksessa epäiltiin vaatimustenmukaisuustodistusten luotettavuutta.  
 
RoHSin tai REACHin takia yritykset tai alihankkijat eivät ole vielä siirtäneet tuotantoaan EU:n ulkopuolelle. 
Tosin joissakin vastauksissa tätä vaihtoehtoa pidettiin mahdollisena, tai että ainakin tietyt valmistusvaiheet 
toteutettaisiin EU:n ulkopuolella. Esimerkiksi kuusiarvoisen kromin käyttö loppuu noin v. 2017, jonka jälkeen 
sitä ei voi käyttää EU:ssa. Mutta REACHin puitteissa voitaisiin tuotteita kromata EU:n ulkopuolella, vaikka 
Viipurissa, ja tuoda tuotteet takaisin EU:n alueelle ilman mitään ilmoituksia.  
 
Globaalisti toimiva lainsäädäntö on kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten toivelistalla. Tällä hetkellä 
jokaisella markkina-alueella on aluekohtaista sääntelyä. 
 
 
 

 8  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän osaprojektin tavoitteina oli selvittää RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen päällekkäisyydet ja taakat 
ja kustannukset yrityksille sekä vaikutukset tuotteiden vapaaseen liikkumiseen globaalisti ja tuotteiden 
valmistukseen EU-alueella. Tietoa hankittiin säädöksistä, niiden valmisteluasiakirjoista ja muusta kirjallisesta 
aineistosta, ja haastattelemalla Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiä sekä jäsenyrityksille suunnatulla 
sähköisellä kyselyllä. 
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Ensimmäinen RoHS-direktiivi on vuodelta 2003 ja REACH-asetus vuodelta 2006. Säädökset kehittyvät 
jatkuvasti, ja mm. uudelleentarkastelujen yhteydessä on tarkasteltava säädösten johdonmukaisuutta muun 
EU-lainsäädännön kanssa. Meneillään on voimassa olevan RoHS-direktiivin ainerajoitusten 
uudelleentarkastelu, joka pohjautuu pitkälti REACH-menettelyihin. Säädöksissä on tiedossa 
uudelleentarkasteluja vuoteen 2021 asti. 
 
RoHS-direktiivissä ja REACH-asetuksessa tai niiden valmisteluasiakirjoissa on vähän viittauksia toisiinsa. 
Nykyistä RoHS-direktiiviä säädettäessä on otettu huomioon johdonmukaisuus REACHin kanssa. Tavoitteena 
on, että säädöksiä voidaan soveltaa yhtä aikaa: RoHS on REACHiä täydentävää tuotelainsäädäntöä, kun 
taas REACH koskee kaikkia kemiallisia aineita.  
 
RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen yhdistämistä vastaan ja sen puolesta on esitetty argumentteja. Tässä 
selvityksessä verrattiin RoHSia ja REACHia sisällöllisesti mahdollisten päällekkäisyyksien löytämiseksi. 
Lähinnä tarkoituksena oli tunnistaa päällekkäisyydet, jotka aiheuttavat yrityksille säädösten soveltamisessa 
turhaa hallinnollista taakkaa. Osa päällekkäisyyksistä voi kuitenkin olla tarpeen sääntelyn 
johdonmukaisuuden edistämiseksi. 
 
Toimijat on nimetty melko yhdenmukaisesti RoHS-direktiivissä ja REACH-asetuksessa. Yritysten on 
tunnistettava roolinsa toimitusketjussa sekä REACHissa että RoHSissa. Roolit määrittävät sen, mitä 
velvollisuuksia yritysten on täytettävä RoHS 2 -direktiivin ja REACHin puitteissa. Esimerkiksi sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valmistajia voivat koskea ainakin REACHin mukaiset esineen valmistajan tai 
maahantuojan ja jatkokäyttäjän velvollisuudet. RoHSin velvoitteet toimijoille on lueteltu direktiivin artikloissa, 
REACHin velvoitteet toimijoille löytyvät suoraviivaisesti esim. REACH-neuvonnan materiaaleista. 
 
Esineiden ainesisällön tarkastelun tarkkuudessa eroa 
 
Aineita esineissä, kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkastellaan RoHS-direktiivissä ja REACH-
asetuksessa eri tarkkuudella, joten tässä suhteessa ympäristön- ja terveydensuojelun tasossa on eroa. 
Yhteistä on, että säädökset edellyttävät tietoisuutta esineiden ainesisällöstä. 
 
REACHin mukaan esineen sisältämästä SVHC-aineesta on ilmoitettava ECHAlle ja tiedotettava 
toimitusketjussa, mikäli aineen pitoisuus esineessä ylittää 0,1 painoprosenttia. Lisäksi REACHin liitteen XVII 
ainerajoituksissa voidaan antaa aineille pitoisuusrajoituksia painoprosentteina. Komission tulkinnan mukaan 
aineen määrä suhteutetaan valmiin lopputuotteena valmistetun esineen massaan, ei komponentteihin.  
 
RoHSin ainerajoitusten täyttymistä sen sijaan tarkastellaan homogeenisen materiaalin tasolla. Tällaisia 
materiaaleja on yhdessä sähkö- ja elektroniikkalaitteessa useita – pelkästään komponentteja, jotka voivat 
koostua useista homogeenisista materiaaleista, voi yhdessä laitteessa olla kymmeniä tai satoja.  
 
Samat rajoitettavat aineet 
 
RoHS-direktiivin rajoitettavat aineet ovat yhteydessä REACH-sääntelyyn. Ainakin neljä kuudesta RoHSissa 
nykyisin rajoitettavasta aineesta on jossain muodossaan REACHin SVHC-listoilla, ja jokaiselle RoHSissa 
nykyisin rajoitettavalle aineelle on annettu rajoitus jossakin käyttötarkoituksessaan myös REACHissa. Neljä 
kuudesta aineesta, joita uusimpien tietojen mukaan aiotaan ehdottaa RoHSin meneillään olevassa 
uudelleentarkastelussa RoHSin lisättäviksi rajoitettaviksi aineiksi, on jo REACHin luvanvaraisten aineiden 
luettelossa, lisäksi kolmelle aineista (ftalaatit) on annettu rajoituksia REACHissa. RoHS-ainerajoitusten 
antamiseksi luodun alustavan menetelmän mukaan yhtenä RoHSin kandidaattiaineiden valintakriteerinä on, 
että aine on tunnistettu REACHin mukaisesti SVHC-aineeksi. Siis suurin osa RoHSin rajoitettavista aineista 
ja prioriteettiaineista on ollut huolenaiheena tai sääntelyn kohteena myös REACHin SVHC-aineena ja/tai 
rajoitettavana aineena. 
 
Erona RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen aineiden rajoittamisessa on, että RoHSin ainerajoitukset 
rajoittavat ainoastaan aineiden pitoisuuksia lopputuotteessa, eivät aineiden käyttöä esimerkiksi 
tuotantoprosessissa. Rajoitettuja aineita saa siis käyttää tuotantoprosessissa, jos sitä ei ole kielletty 
myöskään muissa säädöksissä (Komission ympäristöpääosasto 2012c, 27.), kun taas REACH rajoittaa 
aineiden käyttöä yleisesti koko toimitusketjussa ja tuotteen koko elinkaaren aikana. 
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Rajoitusten kattavuus 
 
REACH-asetuksessa luvanvaraisuus rajoittaa vaarallisia aineita esineissä vain, kun esineet valmistetaan 
EU-alueella. Tuontituotteet voivat siis sisältää haitallisia aineita. RoHS-direktiivin ainerajoitukset sen sijaan 
rajoittavat aineiden pitoisuuksia ainoastaan lopputuotteessa, eivät aineiden käyttöä esimerkiksi 
tuotantoprosessissa, kuten REACH. 
 
Poikkeuksissa epäselvyyksiä 
 
Selvityksessä jäi avoimeksi, mitä tapahtuu RoHS-direktiivin puitteissa annetulle poikkeukselle tietystä 
käyttötarkoituksesta, jos RoHSissa rajoitettu aine tulee REACHissa luvanvaraiseksi. Onko haettava 
REACHin mukainen lupa aineen käytölle RoHSin ainerajoituksesta vapautetussa käyttötarkoituksessa? 
Vapautetaanko aineen käyttötarkoitus luvasta sekä RoHSissa että REACHissa? Peruutetaanko RoHSin 
ainetta koskevat poikkeukset aineen käytön tullessa luvanvaraiseksi REACHissa? Toisin päin ongelmaa ei 
ole, mikäli noudatetaan periaatetta, että uusia poikkeuksia RoHSin ainerajoituksista ei myönnetä, jos 
myöntäminen heikentää REACHin mukaista ympäristön- ja terveydensuojelua (esim. aine on jo 
luvanvaraisten aineiden listalla). Yksi esimerkki selkeästä ristiriidasta RoHSin ja REACHin välillä löytyy 
kadmiumille sähköisissä kytkennöissä annetuissa vapautuksissa. 
 
Taakat 
 
EU:n pk-yritykset arvioivat komission kyselyssä vuonna 2012 REACHin säädöksistä kuormittavimmaksi.  
 
Sekä REACHin että RoHSin vaatimusten täyttäminen edellyttää yrityksiltä resursseja tiedon hankkimiseen, 
hallintaan ja välittämiseen. Tiedon hankkimista voi olla tuotteiden testaus ainesisällön määrittämiseksi, tiedon 
hallintaa esim. ainesisällön hallinta, ja tiedon välittämistä esim. tuotteiden ainesisällöstä tiedottaminen 
toimitusketjussa. Eri säädösten ainerajoitusten hallitseminen ja ennakointi on yrityksille työlästä. REACHin ja 
RoHSin lisäksi myös muissa säädöksissä on annettu luetteloita rajoitettavista aineista. Useilla eri tahoilla, 
myös yrityksillä, on omia listojaan huolta aiheuttavista aineista. Lainsäädännön lisäksi asiakasyritykset voivat 
kieltää toimitusketjussa omien huolta aiheuttavien aineiden listojensa aineita. Valmistavia yrityksiä työllistää 
REACHin kiellettyjen, rajoitettavien ja luvanvaraisten aineiden listojen ja kandidaattilistojen jatkuva 
päivittäminen. Tuotteiden valmistajille ainoa tapa selvitä kerralla ainelistojen pohjalta muotoutuvista 
mahdollisista tulevista ainerajoituksista olisi muodostaa kaikista ainelistoista ns. ”master list” ja poistaa 
omasta toimitusketjustaan kyseiset aineet – hankaluutena kuitenkin on aineiden määrä, joka on esim. 
RoHSin master listillä yli 11 000. REACHin soveltamisalan uudelleentarkastelun loppuraportissa vuonna 
2012 suositeltiin, että rajoitusten hallinnan apuvälineeksi olisi tarpeen perustaa tietokanta, jossa olisi esitetty 
ainekohtaiset rajoitukset eri säädöksissä. 
 
Kustannusten suuruus 
 
Arviot RoHSin ja REACHin aiheuttamista kustannuksista ovat erittäin vaihtelevia ja epätarkkoja silloin, kun 
arvioita on saatavissa. Esimerkiksi RoHSin kustannuksista ei löydetty kirjallista tietoa juuri lainkaan.  
 
Teknologiateollisuuden selvityksessä yrityksiä pyydettiin arvioimaan, kuinka suuria kustannuksia syntyy 
RoHS-direktiivistä ja REACH-asetuksesta sekä yleisemmin tuotteiden ainesisältöä koskevasta 
lainsäädännöstä. Joka kuudes kyselyn vastaaja piti tuotteiden ainesisältöä koskevaa ympäristölainsäädäntöä 
merkittävänä ja joka kolmannen mielestä se ei koskenut heidän tuotteitaan. Puolet vastaajista piti merkitystä 
vähäisenä. Toimialoittain ainesisältöä koskeva lainsäädäntö oli merkittävintä metallinjalostajille ja sähkö- ja 
elektroniikkatuotteita valmistaville yrityksille. Kone- ja metallituotteita valmistavat yritykset pitivät pääasiassa 
vaikutuksia vähäisinä tai rajoitukset eivät koskeneet yrityksiä lainkaan. Kokoluokittain tarkasteltuna suuret 
yritykset poikkesivat pk- ja mikroyrityksistä. Suurista yrityksistä kolmannes piti vaikutusta merkittävänä, kun 
pk- ja mikroyrityksistä merkittävänä asiaa pitivät vain yksittäiset yritykset. 
 
Sähköisen kyselyn ja haastattelujen perusteella RoHSilla ja REACHilla ei toistaiseksi vaikuttaisi olevan 
suurtakaan merkitystä esimerkiksi materiaali- tai komponenttihankintoihin. Yritysten käyttämiä aineita ei 
näyttäsi poistuneen markkinoilta. Komponenttien valmistajilta on saatavissa riittävät REACH- ja RoHS-
todistukset. Tosin joissakin vastauksissa epäiltiin vaatimustenmukaisuustodistusten luotettavuutta.  
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RoHSin tai REACHin takia yritykset tai alihankkijat eivät ole vielä siirtäneet tuotantoaan EU:n ulkopuolelle. 
Muutamassa vastauksessa tätä vaihtoehtoa pidettiin mahdollisena, tai että ainakin tietyt valmistusvaiheet 
toteutettaisiin EU:n ulkopuolella. Esimerkiksi kuusiarvoisen kromin käyttö loppuu noin v. 2017, jonka jälkeen 
sitä ei voi käyttää EU:ssa. REACHin puitteissa voitaisiin tuotteita kromata EU:n ulkopuolella, vaikka 
Viipurissa, ja tuoda tuotteet takaisin EU:n alueelle ilman mitään ilmoituksia.  
 
Globaalisti toimiva lainsäädäntö on kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten toivelistalla. Tällä hetkellä 
jokaisella markkina-alueella on aluekohtaista sääntelyä. 
 

 

 9  CONCLUSIONS 
 
Administrative burden for the companies will be generated e.g. by fulfilling the legal requirements. The two 
major legislative entities in the EU legislation are the restriction of substances and the resource efficiency. 
According to the EU Commission survey (2012), the SME companies ranked the REACH regulation as the 
most burdensome EU legislation.  
 
In 2013 The Federation of Finnish Technology Industries carried out a study called ”Ympäristölainsäädännön 
velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana” (”Costs of environmental legislation during the life 
cycle of the product”). The study includes three subprojects.  
 
The goal of this subproject was to define administrative burden, costs and potential overlaps of the RoHS 
directive and the REACH regulation. The effects of the RoHS and the REACH legislation on free movement 
of goods globally and manufacturing of products in the European Union was also studied. Information was 
collected about legislation, its background documents and other written documents. 
 
In this study, 25 companies were interviewed and 98 companies answered an internet survey (totally 113 
answers because of duplicate answers). The companies represented the electronics and electro technical 
industry, the mechanical engineering industry and the metal processing industry. 
 
Within the internet survey and the interviews, the companies were asked to estimate how large would the 
costs be accrued by the RoHS directive, the REACH regulation, and in general substance content legislation. 
Every sixth answerer found the substance content legislation significant. Every third answerer informed that 
the legislation did not apply to their products and every second answerer found it less significant. The 
substance content legislation was the most significant for the metal processing industry and for the 
electronics as well as for the electro technical industry. The mechanical engineering companies found the 
effects of this legislation less significant or it did not apply to their products at all. Every third large company 
informed that the substance content legislation is very significant while only a very few of the micro, small 
and midsize companies found it significant. 
 
According to the internet survey and interviews, the RoHS directive and the REACH regulation do not seem 
to have a large effect on e.g. the supply chain of materials and components. No one of the answerers did 
inform that some chemical substances had disappeared from the market. The component suppliers have 
required REACH and RoHS certificates available. However, there have been several cases where reliability 
of such a certificate was questioned. 
 
Because of the RoHS directive or the REACH regulation any of the companies or their subcontractors has 
not yet moved their production out of the European Union. Some answerers informed that they have 
considered that as a potential alternative or that at least certain manufacturing phases could be carried out 
outside of the EU. For example the use of hexavalent chromium will come to an end around year 2017 and 
after that it must not be used in the EU. But according to REACH regulation, the products could be chrome 
plated outside of the EU, and then imported back without any obligations. 
 
”Global legislation for global companies” was high on the wish list of companies acting on international 
market. At the moment every market area has its own legislation. 
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asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti) 
 
RoHS-direktiivi 2002/95/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
 
RoHS 2 -direktiivi 2011/65/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ETA:n kannalta merkityksellinen 
teksti 
 
RoHS-direktiiviehdotus KOM(2000) 347 lopullinen 
KOM(2000) 347 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
 
REACH-asetusehdotus KOM(2003) 644 lopullinen 
 
RoHS 2 -direktiiviehdotus KOM(2008) 809 lopullinen 
Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) 
 
REACH-vaikutustenarviointi SEC(2003) 1171 
SEC(2003) 1171 Commission Staff Working Paper ”Regulation of the European Parliament and of the 
Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH), 
establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) {on 
Persistent Organic Pollutants}” Extended impact assessment 
 
RoHS 2 -vaikutustenarviointi SEC(2008) 2930  
SEC(2008) 2930 Commission Staff Working Paper accompanying the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (recast) 
 
RoHS 2 -direktiivin U-kirjelmä U 18/2009 vp 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
(vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa) 
 
Resurssitehokkuustiekartta 
KOM(2011) 571 lopullinen Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa 
 
Lausunnot 
 
2001/C 116/08 Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta”, ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa” 20.4.2001.  
 
2001/C 148/01 Alueiden komitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta”, ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
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tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa” 18.5.2001. 
 
2005/C 294/08 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”REACH – Kemikaalilainsäädäntö” 
 
2009/C 306/08 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa” 
KOM(2008) 809 lopullinen – 2008/0240 COD 16.12.2009. 
 
Strategiat ja tiedonannot 
 
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan alue- ja talouskomitealle ja alueiden 
komitealle Järkevä sääntely – Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet COM(2013) 122 final 
 
Valkoinen kirja Tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskeva strategia KOM(2001) 88 lopullinen 
 

 



 
Liite I RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen kehityshistoria ja odotettavissa olevat muutokset 
Taulukko 1. RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen kehityshistoria 31.12.2013 saakka (Lähde: Teknologiateollisuus ry 2011a, 19) 
 
Aika Päivämäärä Laatija Asiakirjan numero Asiakirja Säädös 
7/2000 28.07.2000 Komissio KOM(2000) 347 Ehdotus RoHS-direktiiviksi RoHS 
6/2001 06.06.2001 Komissio KOM(2001) 316 Muutettu ehdotus RoHS-direktiiviksi RoHS 
1/2003 27.01.2003 Euroopan parlamentti ja neuvosto 2002/95/EY RoHS-direktiivi RoHS 
10/2003 29.10.2003 Komissio KOM(2003) 644 Ehdotus REACH-asetukseksi REACH 
8/2005 18.08.2005 Komissio 2005/618/EY Muutos direktiiviin RoHS 
10/2005 13.10.2005 Komissio 2005/717/EY Muutos liitteeseen RoHS 

21.10.2005 Komissio 2005/747/EY Muutos liitteeseen RoHS 
4/2006 21.04.2006 Komissio 2006/310/EY Muutos liitteeseen RoHS 
10/2006 12.10.2006 Komissio 2006/690/EY Muutos liitteeseen RoHS 

12.10.2006 Komissio 2006/691/EY Muutos liitteeseen RoHS 
12.10.2006 Komissio 2006/692/EY Muutos liitteeseen RoHS 

12/2006 18.12.2006 Euroopan parlamentti ja neuvosto (EY) N:o 1907/2006 REACH-asetus REACH 
1/2008 24.01.2008 Komissio 2008/385/EY Muutos liitteeseen RoHS 
3/2008 11.03.2008 Euroopan parlamentti ja neuvosto 2008/35/EY Muutos direktiiviin RoHS 
10/2008 08.10.2008 Komissio (EY) N:o 987/2008 Muutos liitteisiin IV ja V REACH 
12/2008 03.12.2008 Komissio KOM(2008) 809 Ehdotus uudeksi RoHS-direktiiviksi RoHS 
2/2009 16.02.2009 Komissio (EY) N:o 134/2009 Muutos liitteeseen XI REACH 
6/2009 04.06.2009 Komissio 2009/428/EY Muutos liitteeseen RoHS 

10.06.2009 Komissio 2009/443/EY Muutos liitteeseen RoHS 
22.06.2009 Komissio (EY) N:o 552/2009 Muutos liitteeseen XVII REACH 

2/2010 25.02.2010 Komissio 2010/122/EU Muutos liitteeseen RoHS 
3/2010 31.03.2010 Komissio (EU) N:o 276/2010 Muutos liitteeseen XVII REACH 
5/2010 20.05.2010 Komissio (EU) N:o 453/2010 Muutos asetukseen REACH 
9/2010 24.09.2010 Komissio 2010/571/EU Muutos liitteeseen RoHS 
2/2011 17.02.2011 Komissio (EU) N:o 143/2011 Muutos liitteeseen XIV REACH 
3/2011 02.03.2011 Komissio (EU) N:o 207/2011 Muutos liitteeseen XVII REACH 

 



 
15.03.2011 Komissio (EU) N:o 252/2011 Muutos liitteeseen I REACH 
15.03.2011 Komissio (EU) N:o 253/2011 Muutos liitteeseen XIII REACH 

4/2011 14.04.2011 Komissio (EU) N:o 366/2011 Muutos liitteeseen XVII REACH 
5/2011 20.05.2011 Komissio (EU) N:o 494/2011 Muutos liitteeseen XVII REACH 
6/2011 08.06.2011 Euroopan parlamentti ja neuvosto 2011/65/EU Uudelleenlaadittu RoHS-direktiivi (RoHS II) RoHS II 
9/2011 08.09.2011 Komissio 2011/534/EU Muutos liitteeseen RoHS 

10.09.2011   RoHS-direktiivin viimeisin konsolidoitu 
versio muutokseen 2011/534/EU asti 

RoHS 

2/2012 09.02.2012 Komissio (EU) N:o 109/2012 Muutos liitteeseen XVII REACH 
14.02.2012 Komissio (EU) N:o 125/2012 Muutos liitteeseen XIV REACH 

5/2012 15.05.2012 Komissio (EU) N:o 412/2012 Muutos liitteeseen XVII REACH 
9/2012 18.09.2012 Komissio (EU) N:o 835/2012 Muutos liitteeseen XVII REACH 

18.09.2012 Komissio (EU) N:o 836/2012 Muutos liitteeseen XVII REACH 
19.09.2012 Komissio (EU) N:o 847/2012 Muutos liitteeseen XVII* REACH 
19.09.2012 Komissio (EU) N:o 848/2012 Muutos liitteeseen XVII* REACH 

10/2012 09.10.2012   REACH-asetuksen konsolidoitu versio 
muutokseen (EU) N:o 836/2012 asti 

REACH 

11/2012 23.11.2012 Komissio EUVL C 363 Tiedonanto: yhdenmukaistettu standardi RoHS II 
2/2013 13.02.2013 Komissio (EU) N:o 126/2013 Muutos liitteeseen XVII REACH 
4/2013 17.04.2013 Komissio (EU) N:o 348/2013 Muutos liitteeseen XIV REACH 
5/2013 13.05.2013 Neuvosto (EU) N:o 517/2013 Muutos asetukseen REACH 
 01.07.2013   REACH-asetuksen viimeisin konsolidoitu 

versio muutokseen (EU) N:o 517/2013 asti 
 

12/2013 06.12.2013 Komissio (EU) N:o 1272/2013 Muutos liitteeseen XVII* REACH 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/1/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/2/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/3/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/4/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/5/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/6/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 

 



 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/7/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
01/2014 09.01.2014 Komissio 2014/8/EU Muutos liitteeseen IV RoHS 
* Puuttuu REACH-asetuksen viimeisimmästä konsolidoidusta versiosta   
 
 
Taulukko 2. RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen odotettavissa olevat muutokset (Lähteet: Teknologiateollisuus ry 2011a, 45; REACH-asetus (EY) 
N:o 1907/2006, 138 artikla, RoHS 2 -direktiivi 2011/65/EU, 6 ja 24 artikla; Resurssitehokkuustiekartta KOM(2011) 571 lopullinen, s. 7) 
 
Päivämäärä Tavoite Säädös 
1.6.2014 REACH-uudelleentarkastelu: Kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimisvelvollisuus ja arvioinnin esittäminen 

kemikaaliturvallisuusraportissa CLP-asetuksen mukaisiin kategorioihin 1A ja 1B kuuluville CMR-aineille 
REACH 

22.7.2014 RoHS 2:n soveltamisalan uudelleentarkastelu RoHS 2 
RoHS 2:n ainerajoitusten uudelleentarkastelu 
RoHS 2:n luokka 8 + varaosat ja liitäntäjohdot: ainerajoitukset voimaan 
RoHS 2:n luokka 9 + varaosat ja liitäntäjohdot: ainerajoitukset voimaan 

22.7.2016 RoHS 2:n liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokkien 1–7 ja 10 laitteisiin liittyvien 
poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty 

RoHS 2 

RoHS 2:n luokka 8 In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet + varaosat ja liitäntäjohdot: 
ainerajoitukset voimaan  

22.7.2017 RoHS 2:n luokka 9 Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet + varaosat ja liitäntäjohdot: ainerajoitukset 
voimaan 

RoHS 2 

1.6.2019 REACH-uudelleentarkastelu: Kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimisvelvollisuus ja arvioinnin esittäminen 
kemikaaliturvallisuusraportissa 

REACH 

REACH-uudelleentarkastelu: 33 artiklan (velvollisuus tiedottaa esineiden sisältämistä aineista) 
soveltamisalan laajentaminen muihin vaarallisiin aineisiin 
REACH-uudelleentarkastelu: Liitteen VIII (vakiotietovaatimukset aineista, joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan vähintään 10 tonnin määrinä) 8.7 jakson testausvaatimukset 

22.7.2019 RoHS 2:n luokka 11: ainerajoitukset voimaan  kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oltava 
vaatimusten mukaisia 

RoHS 2 

vuosi 2020 kaikki SVHC-aineet on merkitty REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luettelon kandidaattilistalle REACH 
22.7.2021 RoHS 2:n uudelleentarkastelu RoHS 2 

RoHS 2:n liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty 

 



 
RoHS 2:n liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty 
RoHS 2:n liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty 
RoHS 2:n liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty 

22.7.2023 RoHS 2:n liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa 
päättymispäivämäärää ole määritelty 

RoHS 2 

RoHS 2:n liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa 
päättymispäivämäärää ole määritelty 

22.7.2024 RoHS 2:n liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa 
päättymispäivämäärää ole määritelty 

RoHS 2 

RoHS 2:n liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa 
päättymispäivämäärää ole määritelty 

 

 



 
Liite II RoHS-direktiivien ja REACH-asetuksen ja niiden valmisteluasiakirjojen kaikkine muutoksineen sisältämät viittaukset RoHS-
direktiiveihin liittyvistä asiakirjoista REACHiin ja päinvastoin 
 
Säädös Dokumentin 

numero 
Päivämäärä Dokumentin laji 

(tarkastellut kohdat) 
Viittaukset (RoHS(II)-
REACH tai REACH-
RoHS(II)) 

Huomautukset 

 
RoHS KOM(2000) 

347 lopullinen 
28.7.2000 Direktiiviehdotus 

(perustelut) 
- Dokumentti ei sisällä perusteluja (ei suomen- eikä 

englanninkielisenä versiona). REACH-asetusta ei vielä ollut.  
REACH 
ja 
RoHS 

KOM(2001) 
88 lopullinen 

27.2.2001 Valkoinen kirja Tulevaa 
kemikaalipolitiikkaa 
koskeva strategia (koko 
asiakirja) 

Ei viittauksia Strategiassa käsitellään REACH-järjestelmän luomista. RoHS-
direktiiviin tai sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ei viitata, mutta 
kemikaalistrategia on otettu huomioon RoHS-direktiivin 
valmisteluvaiheessa.  

RoHS 2001/C 
116/08 

20.04.2001 Talous- ja 
sosiaalikomitean 
lausunto RoHS-
ehdotuksesta (ja WEEE-
ehdotuksesta) 

Ei viittauksia   

 
RoHS 2001/C 

148/01 
18.05.2001 Alueiden komitean 

lausunto RoHS-
ehdotuksesta (ja WEEE-
ehdotuksesta) 

Ei viittauksia   

 
RoHS KOM(2001) 

316 lopullinen 
6.6.2001 Direktiiviehdotus, 

muutettu (perustelut) 
Ei viittauksia Dokumentti sisältää viittauksia ”uuteen kemikaalistrategiaan”, 

johon RoHS tulisi komission näkemyksen mukaan kytkeä. Uusi 
kemikaalistrategia on komission helmikuussa 2001 julkaisema 
valkoinen kirja KOM(2001) 88 lopullinen, jonka tavoitteiden 
saavuttamiseksi myös REACH-lainsäädäntö luotiin. REACH-
asetusta ei vielä ollut. 

 
RoHS - - Komission 

vaikutustenarviointi 
- Ei saatavilla, komission sivustolla on vaikutustenarvioinnit 

vuodesta 2003 alkaen.  

 



 
RoHS 2002/95/EY 27.1.2003 Direktiivi (johdanto-osa, 

artiklat ja liite) 
Ei viittauksia 4.3 artikla viittaa kemikaalipolitiikkaan: ”3. Heti kun tieteellistä 

näyttöä on saatavilla, Euroopan parlamentti ja neuvosto 
päättävät komission ehdotuksesta ja kuudennessa ympäristöä 
koskevassa toimintaohjelmassa vahvistetun kemikaalipolitiikan 
periaatteiden mukaisesti muiden vaarallisten aineiden 
kieltämisestä ja korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä 
vaihtoehdoilla, jotka takaavat kuluttajille vähintään 
samantasoisen suojan.” Tarkasteltu RoHS-direktiivin viimeisintä 
konsolidoitua versiota 10.9.2011, joka sisältää muutokset 
8.9.2011 asti.  

REACH KOM(2003) 
644 lopullinen 

29.10.2003 Asetusehdotus 
(perustelut) 

Ei viittauksia ”Helmikuussa 2001 komissio julkaisi tulevaa kemikaalipolitiikkaa 
koskevasta strategiasta valkoisen kirjan (KOM(2001) 88 
lopullinen), joka perustuu kemikaalien turvallisen käytön 
sääntelyä koskevan nykyisen EU-järjestelmän 
uudelleentarkasteluun. Komissio esitti päätelmänään, että 
nykyisen lainsäädännön uudistaminen on tarpeen [strategian 
tiettyjen] tavoitteiden saavuttamiseksi.” 

 
REACH SEC(2003) 

1171 
29.10.2003 Komission 

vaikutustenarviointi 
(koko asiakirja) 

Ei viittauksia   

 
REACH 2005/C 

294/08 
25.11.2005 Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean 
lausunto REACH-
ehdotuksesta 

Ei viittauksia   

 
REACH (EY) N:o 

1907/2006 
18.12.2006 Asetus (johdanto-osa, 

artiklat ja liitteet) 
Alkulauseet eivät sisällä 
viittauksia RoHS-
direktiiviin 2002/95/EY. 
RoHS-direktiiviin  
viitataan REACH-
asetuksen liitteessä XVII  

Liitteen XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden 
valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset  
viittauksen sisältö: difenyylieetteri, oktabromijohdannainen: 
rajoitusta aineen pitoisuudelle esineissä ei sovelleta RoHS-
direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitteille). Tarkasteltu 
REACH-asetuksen viimeisintä konsolidoitua versiota 9.10.2012, 
joka sisältää muutokset 18.9.2012 asti. 

 
RoHS II KOM(2008) 

809 lopullinen 
3.12.2008 Direktiiviehdotus 

(perustelut) 
Sisältää viittauksia Viittausten sisältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 5 

 
RoHS II SEC(2008) 

2930 
3.12.2008 Komission 

vaikutustenarviointi 
(koko asiakirja) 

Sisältää viittauksia Vaikutustenarvioinnissa käsitellään mm. RoHS-sääntelyn ja 
REACH-asetuksen välistä suhdetta. Viittausten sisältöä on 
käsitelty tarkemmin luvussa 5  

 



 
RoHS II 2009/C 

306/08 
16.12.2009 Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean 
lausunto RoHS II -
ehdotuksesta 

Sisältää viittauksia   

 
RoHS II 2011/65/EU 8.6.2011 Direktiivi (johdanto-osa, 

artiklat ja liite) 
Johdanto-osan 
kappaleet 10, 11, 16, 28 
ja artiklat 2.3, 5.1, 6.1 

Viittausten sisältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 5 

 
REACH (EU) N:o 

847/2012 
19.9.2012 Muutosasetus (koko 

asiakirja) 
Ei viittauksia Muutos liitteeseen XVII elohopean osalta. Muutos ei sisälly 

viimeisimpään konsolidoituun versioon.  
REACH (EU) N:o 

848/2012 
19.9.2012 Muutosasetus (koko 

asiakirja) 
Ei viittauksia Muutos liitteeseen XVII fenyylielohopeayhdisteiden osalta. 

Muutos ei sisälly viimeisimpään konsolidoituun versioon.  
RoHS II RoHS 2 FAQ 12.12.2012 Komission 

ympäristöpääosaston 
laatima FAQ-dokumentti 

Kysymys 1.5: Miten 
REACH ja RoHS 2 
liittyvät toisiinsa? 

Viittausten sisältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 5 

 
REACH (EU) N:o 

126/2013 
13.02.2013 Muutosasetus (koko 

asiakirja) 
Ei viittauksia Muutos liitteeseen XVII. Muutos ei sisälly viimeisimpään 

konsolidoituun versioon.  
REACH (EU) N:o 

348/2013 
17.04.2013 Muutosasetus (koko 

asiakirja) 
Ei viittauksia Muutos liitteeseen XIV. Muutos ei sisälly viimeisimpään 

konsolidoituun versioon.  
       
 

 



 
Liite III RoHS 2 -direktiivin nykyiset ainerajoitukset ja aineiden nykytila  REACHin SVHC-listoilla, REACHin ainerajoituksissa ja muilla 
vaarallisten aineiden listoilla (päivitetty 27.6.2013) 
 
(Lähteet: 2011/65/EU, (EY) N:o 1907/2006, ChemSec 2013, ECHA 2012, ECHA 2013a, ECHA 2013d-2013h, ETUC 2010, Subsport 2013) 
 
Aineen nimi CAS RoHS II-status v. 

2013: 
Enimmäispitoisuus 
paino-% 
homogeenisessa 
materiaalissa 

REACHin 
SVHC-status v. 
2013 

REACHin liitteessä 
XVII ainetta koskevia 
rajoituksia v. 2013 

REACHin 
aierekisterissä 
ainetta koskevia 
uusia 
rajoitusehdotuksia 
v. 2013 

Listoilla Member State 
-lista, SIN, ETUC tai 
komission ED-lista v. 
2013 (tai muu rajoitus) 

Lyijy 7439-92-
1 

0,1 ei listoilla (lyijy-
yhdisteitä 
luvanvaraisena 3 
kpl (hakemus 
viimeistään 
21.11.2013, 
käyttö ilman 
lupaa lopetettava 
21.5.2015), 
kandidaattilistalla 
ja aierekisterissä) 

63. lyijy ja lyijy-
yhdisteet: korun osat < 
0,05 paino-%, 
poikkeuksia 

lyijy ja lyijy-
yhdisteet 
kuluttajakäyttöön 
tarkoitetuissa 
esineissä ehdotettu 
18.1.2013 

SIN-listalla, ETUC-
listalla (lyijy-yhdisteitä 
ainakin SIN- ja ETUC-
listalla) 

Elohopea 7439-97-
6 

0,1 ei listoilla 18a. elohopea: kielto 
kuumemittareissa ja 
muissa yleisölle 
myytävissä 
mittalaitteissa, 
poikkeuksia (huom. 
nimikettä 18a. muutettu 
asetuksella (EU) N:o 
847/2012 

Norja on aikonut 
ehdottaa rajoitusta 
v. 2009 mutta aie 
on peruttu. 

Member State -listalla, 
SIN-listalla (CMR), 
Elohopean 
vientikieltoasetus (EY) 
N:o 1102/2008 

 



 
Kadmium 7440-43-

9 
0,01 Kandidaattilistalle 

20.6.2013 
(C(MR)) ja EQC 

23. kadmium: 
käyttökielto tietyissä 
muovimateriaaleissa ja 
markkinoille 
saattamisen rajoitus 
tietyt muovimateriaalit < 
0,01 paino-%, 
poikkeuksia, 
käyttörajoitus < 0,1 
paino-% maaleissa 
joiden sinkkipitoisuus > 
10 paino-% ja 
maalattujen esineiden 
markkinoille 
saattamisen rajoitus < 
0,1 paino-%, 
poikkeuksia, tiettyjen 
esineiden 
kadmiointikiellot, käytön 
ja markkinoille 
saattamisen rajoitus 
kovajuotteissa < 0,01 
paino-%, poikkeuksia, 
käytön ja markkinoille 
saattamisen rajoitus 
koruissa ym. < 0,01 
paino-%, poikkeuksia 

Aiotaan ehdottaa 
uutta rajoitusta 
muoveissa ja 
maaleissa 
17.1.2014, aikeesta 
ilmoitettu 
18.1.2013. Aiotaan 
ehdottaa uutta 
rajoitusta 
taiteilijakäyttöön 
tarkoitetuissa 
maaleissa sekä 
emalin, keramiikan 
ja lasin 
pigmenteissä 
17.1.2014, aikeesta 
ilmoitettu 
27.6.2013. 

Member State -listalla, 
SIN-listalla (CMR), 
ETUC-listalla 

Kuudenarvoinen kromi 18540-
29-9 

0,1 ei sellaisenaan 
listoilla, mutta 
kromiyhdisteitä 
luvanvaraisena 
10 kpl (hakemus 
viimeistään 
21.3.2016, käyttö 
ilman lupaa 
lopetettava 
21.9.2017), 
kandidaattilistalla 
ja aierekisterissä 

47. kromi(VI)yhdisteet: 
sementti ≤ 2 mg/kg 
liukoista sementin 
kokonaiskuivapainosta, 
poikkeuksia 

Ehdotettu rajoitusta 
nahkatuotteissa 
20.1.2012. 

ei listoilla 
(kromiyhdisteitä ainakin 
SIN-listalla ja ETUC-
listalla) 

 



 
Polybromibifenyylit 
(PBB) (Subsportin 
mukaan 218 erilaista) 

59536-
65-1 
(yhteinen) 

0,1 ei listoilla 8. polybromatut 
bifenyylit: käyttökielto 
ihon kanssa 
kosketuksissa olevissa 
tekstiileissä 

ei ehdotuksia ED-listalla (kategoria 1 
high), lisäksi yksittäisiä 
aineita POP-listalla ja 
vesipuitedirektiivin 
prioriteettiaineissa 

Polybromidifenyylieetterit 
(PBDE) (Subsportin 
mukaan 10 erilaista) 

1163-19-
5; 2050-
47-7; 
68928-
80-3; 
36483-
60-0; 
101-55-3; 
63936-
56-1; 
32536-
52-0; 
32534-
81-9; 
40088-
47-9; 
49690-
94-0 

0,1 Deka-BDE 1163-
19-5 
kandidaattilistalle 
19.12.2012 
(PBT). Huom. 
mikäli annetaan 
rajoituksissa 
annetaan kielto, 
aine ei etene 
luvanvaraisten 
listalle tai lupa 
peruutetaan. 

45. difenyylieetteri, 
oktabromijohdannainen: 
käyttökielto ja 
markkinoille 
saattamisen kielto 
aineena, rajoitus aineen 
ainesosat ja seokset ≤ 
0,1 paino-%, 
markkinoille 
saattamisen rajoitus 
esineissä ≤ 0,1 paino-
%, esineiden rajoitusta 
ei sovelleta RoHS-
direktiivin 
soveltamisalaan 
kuuluviin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin 

Aiotaan ehdottaa 
uutta valmistuksen, 
käytön ja 
markkinoille 
saattamisen 
rajoitusta deka-
BDE:lle aineena, 
seoksissa ja 
esineissä 1.8.2014, 
aikeesta ilmoitettu 
1.8.2013. 

Deka-BDE 1163-19-5 
SIN-listalla ja ETUC-
listalla ja 
oktabromidifenyylieetteri 
32536-52-0 Member 
State -listalla, SIN-listalla 
(CMR ja PBT) ja ETUC-
listalla, kaikki 
vesipuitedirektiivin 
prioriteettiaineissa, 
deka-BDE:tä ehdotettu 
Tukholman POP-
sopimuksen aineeksi 
2.5.2013. 

 



  
 
Liite IV Tutkitut uudet rajoitettavat aineet sisällytettäväksi RoHSiin ja aineiden nykytila RoHSissa, REACHin SVHC-listoilla, REACHin ainerajoituksissa ja muilla 
vaarallisten aineiden listoilla (päivitetty 27.6.2013) 
 
(Lähteet: ChemSec 2013, ECHA 2012, ECHA 2013d, e, h, ENDS Europe 2013a ja 2013d, ETUC 2010, Komission ympäristöpääosasto 2012b, Öko-Institut 2008, 3-7) 
 
Huom. 1 Aineita on haettu tietokannoista CAS-numeron perusteella. Numeroimattomien aineiden tietoja on mahdollisesti jäänyt lisäämättä listalle. 
Huom. 2 Katso lyhenteiden selitykset lyhenneluettelosta. 
 
Aineen nimi tai 
lyhenne 

CAS Konsultin suositus 
RoHSin suhteen v. 
2008 (Öko-Institut 
2008, 3-7, 9, 18, 140-
143) 

Parlamentin epävirallinen 
suositus RoHS II -
kompromissiehdotuksessa 
v. 2010 

RoHS II-status v. 
2013 

REACHin SVHC-
status v. 2013 

REACHin liitteessä XVII 
ainetta koskevia 
rajoituksia v. 2013 

REACHin 
aierekisterissä 
ainetta koskevia 
uusia 
rajoitusehdotuk
sia v. 2013 

Listoilla SIN, ETUC 
tai komission ED-
lista v. 2013 (tai muu 
rajoitus) 

Aine 
lähteestä 

BBP 85-68-7 RoHSin ainerajoituksiin 
+ mahdolliset 
poikkeukset, 
siirtymäaika 24 kk 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa 

etusijalla RoHS II 
-
rajoitusehdotukse
en 11/2013 
(johdanto, kpl 10; 
ENDS Europe 
2013a) 

luvanvarainen 
((CM)R) (hakemus 
viimeistään 
21.8.2013, käyttö 
ilman lupaa 
lopetettava 
21.2.2015) 

51. DEHP, DBP ja BBP: 
lelut ja 
lastenhoitotarvikkeet 
käytön ja markkinoille 
saattamisen rajoitus <0,1 
paino-% pehmitetyn 
materiaalin massasta 

ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla, komission 
ED-listalla (kategoria 
1 high) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

DBP 84-74-2 RoHSin ainerajoituksiin 
+ mahdolliset 
poikkeukset, 
siirtymäaika 24 kk 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa 

etusijalla RoHS II 
-
rajoitusehdotukse
en 11/2013 
(johdanto, kpl 10; 
ENDS Europe 
2013a) 

luvanvarainen 
((CM)R) (hakemus 
viimeistään 
21.8.2013, käyttö 
ilman lupaa 
lopetettava 
21.2.2015) 

ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla, komission 
ED-listalla (kategoria 
1 high) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

DEHP 117-81-7 RoHSin ainerajoituksiin 
+ mahdolliset 
poikkeukset, 
siirtymäaika 24 kk 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa 

etusijalla RoHS II 
-
rajoitusehdotukse
en 11/2013 
(johdanto, kpl 10; 
ENDS Europe 
2013a) 

luvanvarainen 
((CM)R) (hakemus 
viimeistään 
21.8.2013, käyttö 
ilman lupaa 
lopetettava 
21.2.2015) 

ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla, komission 
ED-listalla (kategoria 
1 high) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

 



  
HBCDD 25637-99-4 RoHSin ainerajoituksiin, 

ei poikkeuksia, 
siirtymäaika 24 kk 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa 

etusijalla RoHS II 
-
rajoitusehdotukse
en 11/2013 
(johdanto, kpl 10; 
ENDS Europe 
2013a), ei lisätä 
RoHS II -
rajoituksiin, koska 
kielletty POP-
sääntelyssä 
(ENDS Europe 
2013a) 

luvanvarainen 
(PBT) (hakemus 
viimeistään 
21.2.2014, käyttö 
ilman lupaa 
lopetettava 
21.8.2015), huom. 
POP-sopimuksessa 
kielto → kielto 
POP-asetukseen → 
poistetaan 
luvanvaraisten 
luettelosta 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla, lisäksi POP-
sopimus: kielto 
9.5.2013 (ENDS 
Europe 2013c) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

TBBP-A 79-94-7 RoHSin ainerajoituksiin 
+ mahdolliset 
poikkeukset, 
siirtymäaika 24 kk tai 
36 kk 
käyttötarkoituksen 
mukaan 

  ei tietoa ei listoilla, "tod.näk. 
ei lisätä 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
3) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (EQC), 
ETUC-listalla 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

MCCP 85535-85-9 Vapaaehtoinen 
vaiheittainen poisto, 
markkinavalvonta 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa 

ei tietoa ei listoilla, "tod.näk. 
lisätään 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
3) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla, 
komission ED-listalla 
(kategoria 1 high) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

SCCP 85535-84-8 Vapaaehtoinen 
vaiheittainen poisto, 
markkinavalvonta 

  ei välttämättä 
ehdoteta eikä 
ainakaan lisätä 
RoHS II -
rajoituksiin, koska 
kielletty POP-
sääntelyssä 

kandidaattilistalle 
28.10.2008 (PBT ja 
vPvB) 

rajoitus poistettu 
muutosasetuksella (EU) 
N:o 126/2013 

ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla, komission 
ED-listalla (kategoria 
1 high), POP-
lainsäädännössä 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

 



  
nonyylifenoli; 4-
nonyylifenoli, 
haarautunut; 
nonyylifenolietok
sylaatti  

25154-52-
3; 84852-
15-3; 9016-
45-9 

Vapaaehtoinen 
vaiheittainen poisto, 
markkinavalvonta 

  ei tietoa kandidaattilistalle 
19.12.2012 ja 
20.6.2013 (EQC) 

46. nonyylifenoli, 
nonyylifenolietoksylaatti: 
käytön ja markkinoille 
saattamisen rajoituksia < 
0,1 paino-% 
siivouksessa, tekstiilien ja 
nahan prosessoinnissa 
maataloudessa, 
metallintyöstössä, sellun 
ja paperin 
valmistuksessa, 
kosmetiikassa, 
hygieniatuotteissa, 
kasvinsuojeluaineiden ja 
biosidien apuaineissa, 
poikkeuksia 

aiotaan ehdottaa 
rajoitusta 
2.8.2013 

SIN-listalla, ETUC-
listalla, komission 
ED-listalla (kategoria 
1 medium) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

beryllium 
(metalli) 

7440-41-7 Merkintä RoHS II -direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa ei listoilla, "erittäin 
tod.näk. lisätään 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
5) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (CMR), 
ETUC-listalla 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

berylliumoksidi 1304-56-9 Merkintä RoHS II -direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa ei listoilla, "erittäin 
tod.näk. lisätään 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
5) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (CMR), 
ETUC-listalla 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

antimonitrioksidi 1309-64-4 Ei välittömiä 
toimenpiteitä 

RoHS II -direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa ei listoilla, "tod.näk. 
ei lisätä 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
5) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (EQC), 
ETUC-listalla 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

bisfenoli-A 80-05-7 Ei välittömiä 
toimenpiteitä 

RoHS II -direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa ei listoilla, "tod.näk. 
lisätään 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
5) 

ei rajoituksia aiotaan ehdottaa 
rajoitusta 
17.1.2014 

SIN-listalla (EQC), 
ETUC-listalla, 
komission ED-listalla 
(kategoria 1 high) 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

diarseenitrioksidi
, arseenitrioksidi 

1327-53-3 Ei välittömiä 
toimenpiteitä 

  ei tietoa luvanvarainen 
(C(MR)) (hakemus 
viimeistään 
21.11.2013, käyttö 
ilman lupaa 
lopetettava 
21.5.2015) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla 

Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

 



  
dinikkelitrioksidi 1314-06-3 Ei välittömiä 

toimenpiteitä 
RoHS II -direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa ei listoilla, "erittäin 
tod.näk. lisätään 
kandidaattilistalle" 
(Öko-Institut 2008, 
6) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (CMR) Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet 

DBDPE 84852-53-9   RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa 

ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Parlamentin 
epävirallinen 
RoHS II -
kompromissie
hdotus 

muut bromatut 
palonestoaineet 
ja polymeerit, 
esim. Öko-
Institut 2008, 
141 

useita Ei voida ehdottaa 
kandidaattiaineeksi. 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa tai RoHS II -
direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa polymeerit eivät ole 
mukana 
REACHissä 

polymeerit eivät ole 
mukana REACHissä 

polymeerit eivät 
ole mukana 
REACHissä 

  Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet; 
ENDS Europe 
2010a 

muut klooratut 
palonestoaineet 
ja polymeerit: 
esim. 
polyvinylideenikl
oridi PVDC,  
eteeniklooritriflu
orieteeni 
ECTFE, 
polykloropreeni 

- Ei voida ehdottaa 
kandidaattiaineeksi. 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa tai RoHS II -
direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa polymeerit eivät ole 
mukana 
REACHissä 

ei rajoituksia, polymeerit 
eivät ole mukana 
REACHissä 

ei ehdotuksia, 
polymeerit eivät 
ole mukana 
REACHissä 

  Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet; 
ENDS Europe 
2010a 

PVC 9002-86-2 Ei voida ehdottaa 
kandidaattiaineeksi. 

RoHS II:n ainerajoituksiin, 
enimmäispitoisuus 0,1 paino-
% homogeenisessä 
materiaalissa tai RoHS II -
direktiiviin maininta 
prioriteettiaineena 

ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008,  3-7, 9, 
140-143: 
tutkitut aineet; 
ENDS Europe 
2010a 

 



  
arseeniyhdisteet 7440-38-2  Pienempi riski, ainetta 

ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE; ENDS 
Europe 2010a 

antimoniyhdistee
t 

- Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa Pyrochlore, 
antimony lead 
yellow 
kandidaattilistalle 
19.12.2012 
((CM)R) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia kolme yhdistettä SIN-
listalla tai ETUC-
listalla 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

vaseliini 8009-03-8 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla ja ETUC-
listalla 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

formaldehydi 50-00-0 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (CMR) ja 
ETUC-listalla 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

nikkeli 7440-02-0  Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla, 
vesipuitedirektiivin 
prioriteettiaineissa 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

vanadiinipentoks
idi 

1314-62-1  Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

galliumarsenidi 1303-00-0  Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla ja ETUC-
listalla 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
seleeni 7782-49-2  Pienempi riski, ainetta 

ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

kobolttioksidi 1307-96-6  Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

koboltti 7440-48-4  Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

fenyylibis(2,4,6-
trimetyylibentsoy
yli)fosfiinioksidi 

162881-26-
7  

Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

tallium 7440-28-0 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

kolofoni 8050-09-
07; 8052-
10-6; 
73138-82-6 

Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
synteettiset 
lasimaiset kuidut 
(mm. lasikuidut, 
mineraalivillat, 
tulenkestävät 
keraamiset 
kuidut RCF) 

142844-00-
6 (RCF) 

Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa Zirconia 
Aluminosilicate 
Refractory Ceramic 
Fibres ja 
Aluminosilicate 
Refractory Ceramic 
Fibres 
kandidaattilistalle 
19.12.2011 (C(MR)) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla (RCF) 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

2-
etyyliheksyyliakr
ylaatti 

103-11-7 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

4,4’-metyleelidi-
o-tolueeni 

838-88-0 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa kandidaattilistalle 
19.12.2012 
(C(MR)) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

tributyylifosfaatti 126-73-8 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

nikkelisulfaatti 7786-81-4 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla (CMR), 
ETUC-listalla, 
vesipuitedirektiivin 
prioriteettiaineissa 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

klooratut 
hiilivedyt 

useita Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa         Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
alumiinijauhe 
(stabiloitu) 

- Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

kloori 7782-50-5 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

fosfori, punainen 7723-14-0 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

magnesium, 
jauhe tai lastut 

- Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

magnesiumjauh
e (stabiloimaton) 

7439-95-4 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

sinkkijauhe, 
sinkkipöly 
(stabiloimaton) 

7440-66-6 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

sinkkijauhe, 
sinkkipöly 
(stabiloitu) 

7440-66-6 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

fluori 7782-41-4 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
sinkkikloridi 7646-85-7 Pienempi riski, ainetta 

ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

fosfori, valkoinen 12185-10-3 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

bariumperoksidi 1304-29-6 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

kaliumhydroksidi
, kalilipeä 

1310-58-3 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

natriumhydroksi
di 

1310-73-2 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

mangaanidioksid
i 

1313-13-9 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

molybdeenitrioks
idi 

1313-27-5 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ETUC-listalla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

natriumperoksidi 1313-60-6 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
sinkkioksidi 1314-13-2 Pienempi riski, ainetta 

ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

fosforipentoksidi 1314-56-3 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

dikuparioksidi, 
kupari(I)oksidi 

1317-39-1 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

magnesiumheks
afluorisilikaatti 

16949-65-8 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

alumiinifosfidi 20859-73-8 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

natriumkarbonaa
tti 

497-19-8 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

bariumkarbonaat
ti 

513-77-9 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

zirkoniumjauhe 
(stabiloimaton) 

7440-67-7 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
kalsium 7440-70-2 Pienempi riski, ainetta 

ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

sinkkisulfaatti 
(kidevedellinen) 
(mono-, heksa- 
ja 
heptahydraatti), 
sinkkisulfaatti 
(vedetön) 

7446-19-7; 
7733-02-0 

Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

kalsiumkarbidi 75-20-7 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

kuparisulfaatti 7758-98-7 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

bromi 7726-95-6 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

litium 7439-93-2 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa ei listoilla ei rajoituksia ei ehdotuksia ei listoilla Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 

 



  
N,N-
dimetyyliformami
di (DMF) 

68-12-2 Pienempi riski, ainetta 
ei ole tarkemmin 
arvioitu 

  ei tietoa kandidaattilistalle 
19.12.2012 
((CM)R) 

ei rajoituksia ei ehdotuksia SIN-listalla, ETUC-
listalla, komission 
ED-listalla (kategoria 
3b) 

Öko-Institut 
2008, 238-
246: Inventory 
of hazardous 
substances in 
EEE 
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Liite V Kysymyslista yrityksille 
 
Luku 4 RoHSin ja REACHin periaatteet 
 

- Tulisiko RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen olla erilliset vai pitäisikö säädökset yhdistää? 
Perustelut. 

- Miten RoHSin ja REACHin kaltaista sääntelyä olisi järkevää toteuttaa? Esim. jos säädökset 
yhdistettäisiin, miten ainerajoitukset ja poikkeukset olisivat yhdistettävissä? 

- Vai pitäisikö RoHSista ja REACHistä luopua ja tehdä tuoteryhmäkohtaisia ekosuunnittelusäädöksiä, 
joissa olisi kaikki ao. tuotteiden vaatimukset? Visioita. 

 
Luku 5 RoHSin ja REACHin sisällön vertailu ja päällekkäisyydet 
 
Vaatimustenmukaisuuden ylläpito yleisesti 
 

- Onko olemassa riittävästi ja oikeanlaisia palveluja ja työkaluja, joilla yritykset voivat hallita RoHSin ja 
REACHin? Mitä lisäpalvelutarpeita on? 

- Tarvittaisiinko esim. tietokanta, josta löytyisi ainekohtaiset rajoitukset eri säädöksissä (kuten on 
ehdotettu REACHin soveltamisalan uudelleentarkastelun yhteydessä)? Visioita. 

 
Toimijat ja toimijoiden velvollisuudet 
 

- Kuinka moni henkilö yrityksessä käyttää työaikaansa ja kuinka suuren osan työajastaan REACH-
asetuksen ja RoHS-direktiivin velvoitteiden hoitamiseen? 

- Yrityksen itse arvioima tietoisuuden ja toiminnan aktiivisuuden taso erikseen REACH-asetuksen, 
RoHS-direktiivin ja RoHS 2 -direktiivin suhteen? 

 
Rekisteröinti ja KTT 
 

- Onko ollut tarvetta rekisteröidä aineita? 
- Tukesin/REACH-neuvonnan mukaan esirekisteröinnin yhtenä tavoitteena on pienentää teollisuuden 

rekisteröintikustannuksia. Tällöin rekisteröintimaksuista esim. saa alennusta. Mitä esirekisteröinti 
SIEFissä on maksanut yrityksille, vähentääkö todella rekisteröintikustannuksia? Mikä 
rekisteröinnissä aiheuttaa yrityksille kustannuksia rekisteröintimaksun lisäksi? 

- Onko ollut tarvetta laatia KTT? 
- Onko saatu päivitetyt KTT:t? 
- Ovatko päivitetyt KTT:t olleet käytännöllisiä tai käyttökelpoisia? Parannusehdotuksia? 

 
Aineet esineissä ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden homogeenisessa materiaalissa/Ainerajoitukset ja 
luvanvaraiset aineet 
 

- Kuinka paljon yritykset käyttävät rahaa ja henkilöresursseja esim. ostopalveluihin tai tietokantoihin 
tuotteiden ainesisällön ajan tasalla pitämiseksi ja muuttuvien aineita koskevien vaatimusten 
seuraamiseksi? 

- Miten Tukesin lakisääteinen tiedotus RoHS-direktiivin ainerajoitusten muutoksista vaikuttaa 
yrityksissä seurantaan? Kuinka usein on mahdollista käydä lukemassa Tukes-tiedotusta? 

- Kuinka paljon yritykset ovat käyttäneet aikaa potentiaalisten rajoitettavien tai luvanvaraisten aineiden 
ennakoivaan selvittelyyn RoHS-direktiivissä ja REACH-asetuksessa? 

- Kuinka paljon yritykset ovat käyttäneet aikaa tuotteidensa ainesisällön selvittämiseen? 
- Kuinka paljon yritykset ovat käyttäneet aikaa/rahaa edeltävän toimitusketjun (raaka-aineet, 

komponentit ja materiaalit) kanssa ainesisällön selvittämiseen? 
- Kuinka paljon aikaa olisi käytettävä, jos haluttaisiin tietää tarkalleen tuotteen ainesisältö ja varmistaa 

tuotteiden vaatimustenmukaisuus? Millä keinoilla saisi 100-prosenttisen varman 
vaatimustenmukaisuuden ylläpidon? 

- Kuinka paljon yritykset käyttävät rahaa tuotteiden testaukseen ja tutkimukseen 
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi? Myös suhteessa esim. myyntiin tai muihin 
tunnuslukuihin. Esimerkkejä: mitä maksaa esim. tuotteiden tyyppitarkastus, entä kevyempi 

 



      79  
skannaus? Mitä omia työkaluja yrityksillä on käytössä? Uutena on olemassa esim. röntgen-
/läpivalaisuskannaus (x-ray). 

- Miten RoHS 2 -direktiivin uudet ainerajoitukset () vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet toimintaan ja 
tuotteisiin? Lisäävätkö työtä? 

- Mielipiteet RoHS 2:n nykyisestä uusien ainerajoitusten valintamenettelystä 
- Esimerkkejä ristiriidoista RoHSin ja REACHin ainerajoitusten ja luvanvaraisten/SVHC-aineiden 

vaatimuksissa? 
- Ovatko yritykset osallistuneet julkisiin kuulemisiin? 
- Ovatko RoHS-direktiivin nykyiset ainerajoitukset hyvät – puuttuuko jokin aine tai pitäisikö jokin aine 

poistaa? 
 
Poikkeukset, vapautukset ja luvat 
 

- Miten yritykset käytännössä hallitsevat RoHS 2 -direktiivin poikkeusten muuttumisen? 
- Miten Tukesin lakisääteinen tiedotus RoHS-direktiivin poikkeusten muutoksista vaikuttaa yrityksissä 

seurantaan? Kuinka usein on mahdollista käydä lukemassa Tukes-tiedotusta? 
- Kuinka pitkälle ennakoidaan RoHS 2 -direktiivin poikkeusten muutoksia: luotetaanko poikkeuksille 

annettuun voimassaoloaikaan vai onko ryhdytty toimiin ainerajoitusten noudattamiseksi? 
- Onko yrityksissä havaittu tarpeita RoHS-poikkeushakemuksen tekemiseen nyt tai tulevaisuudessa? 

Kuinka paljon resursseja poikkeushakemusmenettely vaatii? 
- Ovatko yritykset olleet aktiivisia vai passiivisia poikkeusten käyttäjiä: ovatko olleet mukana 

poikkeustenhaussa vai ainoastaan hyötyneet annetuista poikkeuksista? 
- Onko yrityksissä havaittu tarpeita REACHin lupahakemuksen tekemiseen nyt tai tulevaisuudessa? 

 
Luku 6 RoHSin ja REACHin aiheuttama taakka ja kustannukset yrityksille 
 

- Mitkä ovat REACHin merkittävimmät kustannuserät? Kustannusten suuruusluokka. 
- Mitkä ovat RoHSin merkittävimmät kustannuserät? Kustannusten suuruusluokka. 
- Mitkä kustannukset ovat turhia ja ne voisi poistaa, miten kustannukset voi poistaa? Aiheutuuko esim. 

REACH-asetuksen ja RoHS-direktiivin päällekkäisyyksistä turhia kustannuksia? 
- Onko teollisuudelle aiheutuvat kustannukset otettu riittävästi huomioon säädösten 

valmisteluvaiheessa ja vaikutustenarvioinneissa? 
 
Luku 7 RoHSin ja REACHin vaikutus tuotteiden valmistukseen EU:ssa ja vapaaseen liikkuvuuteen 
 

- Vaikuttavatko RoHS ja REACH esim. materiaalihankintoihin siten, ettei ole voitu hankkia tiettyjä osia 
tms., koska ovat vaatimustenvastaisia tai varmuutta vaatimustenmukaisuudesta ei ole? 

- Onko omaa tuotantoa siirretty EU:n ulkopuolelle RoHSin tai REACHin takia? 
- Ovatko alihankkijat siirtäneet tuotantoaan EU:n ulkopuolelle RoHSin tai REACHin takia? 
- Onko havaittu esim. seuraavia ristiriitoja RoHSin ja REACHin vaatimuksissa: 

- tuotetta ei voi valmistaa EU:ssa, mutta voi tuoda markkinoille 
- tuotteen voi valmistaa EU:ssa, mutta ei voi tuoda markkinoille 

- Millaista EU:n ulkopuolinen RoHSia tai REACHiä vastaava sääntely on suhteessa EU:n RoHSiin ja 
REACHiin? 

- Mitä RoHSista tai REACHistä johtuvia ongelmia on havaittu tuonnissa EU-alueelle? 
- Mitä RoHSista tai REACHistä johtuvia ongelmia on havaittu viennissä EU-alueelta? 
- Toimiiko RoHS-sääntely yhdenmukaisesti EU:n sisällä? 
- Toimiiko REACH-sääntely yhdenmukaisesti EU:n sisällä? 
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