ajankohtaista
Reach-ongelmia mietitään nyt

Johtajien jälki-istunnossa
Kemikaalien rekisteröinnin
aikataulu on osoittautunut
huolestuttavan tiukaksi.
Ongelmia ratkoo johtajien
kontaktiryhmäksi nimetty
korkean tason kokoonpano.
Arto Jokinen

Kemikaaliasetus Reach vaatii rekisteröimään suurtuotantokemikaalit ja erittäin haitalliseksi luokitellut aineet viimeistään 30.11.2010. Koska aikaraja on
osoittautunut vähintäänkin haastavaksi,
Euroopan komissio on perustanut johtajien kontaktiryhmän pohtimaan edessä
häämöttävää tilannetta. Määräajan jälkeen markkinoilla saa nimittäin olla vain
rekisteröityjä aineita.
Kemikaaleja oli rekisteröity huhtikuun
puolivälissä reilut 200. Kemikaaliviraston pääjohtaja Geert Dancet arvioi marraskuun lopun luvuksi noin 4 600. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, paljonko ylipäätään on ensimmäisen takarajan piiriin
kuuluvia aineita. Virastossa ei välttämät-

tä huomata yksittäisen kemikaalin puuttumista, joten tilanne paljastuu vasta,
kun käyttäjä ei enää joulukuussa ehkä
löydäkään tarvitsemaansa tuotetta.
Vaikka rekisteröinnin tahtia on moitittu hitaaksi, pääjohtaja pitää vauhtia kohtuullisena. Viraston tietojärjestelmää on
kuitenkin Dancetin mukaan muokattu
siten, että saman aineen rekisteröintejä
voidaan tehdä rinnakkain.
”Näin varaudutaan siihen, että aineen
johtava rekisteröijä myöhästyy.”
Maahantuojien
osaaminen huolettaa

Suurimpana ongelmana pidetään kemikaaleja, joita ei tuoteta EU-maissa.
Maahantuojilla ei välttämättä ole tietoa
ja taitoa rekisteröintiin. Maahantuotavia
aineita, joita rekisteröinti koskee ja joilla
ei ole paikallista valmistajaa, tiedetään
olevan ainakin kymmenen.
Pulmaa pähkäilevässä huippuryhmässä
on kemikaaliviraston, komission ja kuuden EU-tason järjestön edustajia. Ryhmän tavoitteena on kehittää käytännön
ratkaisumalleja hankaluuksiin, joihin
yritykset Reach-prosessissa törmäävät.
Helmikuussa ensi kerran kokoontuneen
ryhmän on määrä jatkaa työtään vuoden
2011 maaliskuuhun.
”Noin kerran kuussa, yleensä videoneuvotteluna kokoontuva ryhmä on jo
löytänyt 27 rekisteröinnissä esiintynyttä ongelmaa, joista kuusi on luokiteltu
akuuteiksi”, ryhmään kuuluva Dancet
kertoo.
Hänen mukaansa pulmista kolme,
kaikki Sief-tiedonvaihtofoorumien henkilökemiaan liittyneitä, on käytännös-

sä jo selvitetty. Loppuihin ryhmä pyrkii
ehdottamaan ratkaisua kesäkuun alkuun
mennessä.
”Silloin virastolla on vielä aikaa laatia
niiden mukaiset toimintaohjeet.”
Euroopan kemianteollisuuden järjestöä Ceficiä edustava johtaja Lena Pettersson suhtautui huhtikuun kokouksen
jälkeen toiveikkaasti aikataulun pitämiseen. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5. toukokuuta.
Asetukseen tulossa
uusia tulkintoja?

Poikkeukselliseksi johtajien kontaktiryhmän tekee se, että sen puheenjohtajana
on EU-komission edustaja. Komissio
myös toimii ryhmän sihteeristönä ja tarjoaa sille kokoustilat.
Ryhmän virallista asemaa on pidetty
yllättävänä, sillä EU:n oikeusasiamies on
hiljattain kiinnittänyt vakavaa huomiota
siihen, että autoalalla komission ja teollisuuden väliset suhteet eivät ole julkisia.
Oikeusasiamies esitti kritiikkiä erityisesti siitä, että komission ja Porscheyhtiön välinen kirjeenvaihto on salaista.
Kilpailijat ovat katsoneet Porschen saaneen suuripäästöisille urheiluautoilleen
erityisetuja muiden kustannuksella.
Dancet ei pidä komission ja teollisuuden yhteistyötä johtajien kontaktiryhmässä ongelmana, sillä komissio on
luvannut viedä mahdolliset laintulkintaa
koskevat ehdotukset unionin jäsenmaiden päätettäviksi. ”Kemikaalivirasto ei
asetusta tulkitse”, pääjohtaja muistuttaa.
Kirjoittaja on tekniikan tohtori, kauppatieteiden maisteri ja vapaa toimittaja.
arto.jokinen@elisanet.fi
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Jälki-istuntoon jätettyjen johtajien
tehtäväksi on
annettu pohtia Reachpulmia, kunnes vastaus
löytyy.

16

KEMIA

3/2010

”Tarjous, josta ei voi kieltäytyä”

Johtajien kontaktiryhmän perustaminen on ensimmäinen virallinen
osoitus siitä, että Reach-asetuksen täytäntöönpanossa on ongelmia.
Ryhmän olemassaolo on myös positiivinen merkki siitä, että ongelmiin tartutaan ja ne pyritään ratkomaan.
EU:n kemikaaliasetusta on arvosteltu alusta asti. Useimmat kriitikot
toimivat kuitenkin kulisseissa, ja avoin keskustelu on harvinaista.
Pieniä yrityksiä edustava UEAPME-järjestö piristi keskustelua julkaisemalla omat kommenttinsa verkkosivuillaan. Pienet katsovat saaneensa tarjouksia, joista eivät voi kieltäytyä.
Suurten konsernien väitetään kohtelevan pienempiään todella kaltoin. Kahnauksia on havaittu Sief-ryhmissä ja vähän muuallakin. Pienyritysten resurssit eivät riitä Reachin vaatimuksiin. Suuremmat muistuttavat, että esimerkiksi Sief-yhteistyö on hankalaa niillekin.
Keskustelu lämpenee lisää marraskuun määräaikaan mennessä, varsinkin jos korkeiden johtajien jälki-istunnoissa ei synny tulosta.
Arto Jokinen

