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Kandidaattilistan 
aineita koskevat 
velvollisuudet 

Euroopan talousalueella toimiville yrityksille tulee 

uusia velvoitteita, kun aine on lisätty lupamenettelyn 

kandidaattilistalla oleviin erityistä huolta aiheuttaviin 

aineisiin. Velvoitteet voivat koskea ainetta 

sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.  

 

Kandidaattilistan aineet esineissä 

Siitä lähtien, kun aine on lisätty kandidaattilistalle, 

esineen toimittajan tulee tiedottaa asiakasta esineen 

sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta, 

jotta esineen turvallinen käyttö olisi mahdollista, jos 

esine sisältää kandidaattilistan ainetta yli 0,1 paino-

prosenttia. Vastaavat tiedot on toimitettava pyynnöstä 

myös kuluttajille 45 päivän kuluessa pyynnön 

vastaanottamisesta. 

Esineiden valmistajan tai maahantuojan on ilmoi-

tettava erityistä huolta aiheuttavan aineen tiedot 

Euroopan kemikaalivirastoon, jos tällaista ainetta on 

esineessä yli 0,1 painoprosenttia ja sitä on vuodessa 

esineissä enemmän kuin tonni.  

 Ilmoitus tulee tehdä 6 kuukauden kuluessa siitä, 

kun aine on lisätty kandidaattilistalle.  

 Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ihmisten ja 

ympäristön altistuminen aineelle sen käytön ja 

loppukäsittelyn aikana ei ole mahdollista. 

Esineessä olevaa ainetta ei myöskään tarvitse 

ilmoittaa, jos aine on jo aikaisemmin 

rekisteröity samaan käyttöön EU:ssa. 

Kandidaattilistan aineet sellaisenaan 

Siitä lähtien, kun aine on lisätty kandidaattilistalle, 

aineen toimittajan on toimitettava asiakkaalleen 

aineesta käyttöturvallisuustiedote.  

 

Kandidaattilistan aineet seoksissa 

Siitä lähtien, kun aine on lisätty kandidaattilistalle, 

seoksen toimittajan on toimitettava vastaanottajalle 

pyynnöstä käyttöturvallisuustiedote seoksesta, jota ei 

ole luokiteltu vaaralliseksi mutta sisältää vähintään 0,1 

painoprosenttia kandidaattilistalla olevaa ainetta. 

Kandidaattilistan aineen pitoisuuden 
laskeminen esineestä 

Kandidaattilistan aineen pitoisuus lasketaan monesta 

osasta kootun esineen yksittäisen osan painosta eikä 

koko esineen painosta, Unionin tuomioistuimen 

tuomio asiassa C-106/14. 

 

 

 Erityistä huolta aiheuttavia aineita eli ns. 
SVHC-aineita  (substances of very high 
concern)  

 Voivat olla syöpää aiheuttavia / sukusolujen 
perimää vaurioittavia / lisääntymiselle 
vaarallisia / hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä (PBT-aineita) / erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä 
(vPvB-aineita) / aineita - esimerkiksi 
hormonitoimintaa häiritseviä - joiden osalta on 
tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista 
vaikutuksista ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön  

 Voivat päätyä luvanvaraisiksi 

 Löytyvät Euroopan kemikaaliviraston sivuilta: 
http://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table 
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