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os et ensi kesänä löydä mökkipaikkasi kyläkaupasta grillihiiliä, syy ei välttämättä ole kauppiaan.
Mahdollista on, että toimitukset ovat jumittuneet rajalle, koska maahantuojat eivät hoksanneet ajoissa
esirekisteröidä tuotettaan. EU:n virallisessa lehdessä
ja kemikaaliviraston nettisivuilla julkaistu kemikaaliasetuksen uusi poikkeusliite ei tavoittanut niitä.
Huoli kemikaaliasetus Reachin onnistumisesta voimistuu aineiden esirekisteröinnin lähestyessä loppuaan. Kun aikaa takarajaan on enää viikkoja, esirekisteröintejä tehneitä yrityksiä on toimijoiden kokonaismäärään nähden hälyttävän vähän. EU:n alueelle näyttää vääjäämättä muodostuvan kahden kerroksen kemikaalimarkkinat, lailliset ja harmaat.
Esirekisteröinnin laistavat yritykset voidaan jakaa karkeasti kolmeen
ryhmään: niihin, jotka eivät tiedä, niihin, jotka eivät osaa, ja niihin, jotka
eivät halua. Viimeksi mainitut ottavat tietoisesti suuren riskin luottaessaan siihen, että lain valvonta epäonnistuu. Reachiä ei peruta.
Isomman ryhmän muodostavat ne yritykset – tyypillisesti pienet tai
keskisuuret maahantuojat – joilla ei ole lainkaan tietoa tai vain hämärä käsitys siitä, että kemikaaliasetus koskee myös niitä. Nämä yritykset
heräävät liian myöhään tilanteessa, jossa lastin tarkastava tullimies kysyy esirekisteröinnistä.
Osaaminen on iso ongelma etenkin EU:n ulkopuolisille toimijoille.
Itse esirekisteröinti on suhteellisen helppoa, mutta asetukseen säädetty ainoan edustajan käytäntö ei. Liian myöhään toimiin ryhtyneet jäävät
auttamatta junasta.
Ongelmia on riittänyt myös lainkuuliaisilla yrityksillä. Ohjeita ja tulkintoja on jouduttu odottamaan, ja kemikaaliviraston IT-järjestelmä on ajoittain
takkuillut. Marraskuun lopulle ennakoidaan ruuhkaa, jota sekä toivotaan
että pelätään.
Sen paremmin kemikaaliviraston väkeä kuin asetuksen toimeenpanoa
valvovia viranomaisia ei käy kateeksi. Kemikaalivirasto joutuu arvostelun
kohteeksi, vaikka se on syytön asetuksen ongelmakohtiin. Kansalliset
viranomaiset ovat vaikeuksissa yrittäessään alimitoitetuilla resursseilla
selvitä asetuksen tuomasta työtaakasta.
Pelkästään vastausten muotoilu usein kysyttyihin kysymyksiin on sujunut nihkeästi työryhmissä, joissa on edustajia kaikista jäsenmaista.
Tulkintojen, valvonnan ja sanktioiden yhdenmukaistaminen koko EU:n
alueella on mahdotonta.
Käytännössä tehokkain valvonta toteutuu yritysten itsensä kautta. Jo
nyt yritykset haluavat eri keinoin varmistaa, että ne saavat vain asetuksen vaatimukset täyttäviä aineita.
Jos Reachin ulkopuolelle jää iso joukko yrityksiä, viranomaiset joutuvat
pahaan välikäteen. Lain kirjaimellinen tulkinta ja tehokas valvonta tekisivät lopun monesta yrityksestä, myös sellaisista, jotka tähän asti ovat
hoitaneet velvollisuutensa tunnollisesti.
Vaikutukset ulottuisivat koko toimintaketjuun ja lopulta kuluttajiin, joiden piti olla kemikaaliasetuksen varsinaisia voittajia.

Kemia-lehden myyntipäällikkö Arja Sipilä on osa-aikaisella
opintovapaalla vuoden loppuun asti.
Ilmoitusasioissa teitä palvelevat Arja Sipilän ohella päätoimittaja
Leena Laitinen ja talouspäällikkö Irja Hagelberg. Yhteystiedot
löytyvät viereisestä tietolaatikosta.
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