Lainsäädännön
ajankohtaiskatsaus
Kemikaaliryhmä 6.6.2017
Terhi Kuljukka-Rabb

Ajankohtaista (I)
• Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden kriteerit
•
•
•

Kasvinsuojeluainepuolella koeäänestys toukokuun puolivälissä
Varsinainen äänestys 30.5. ei toteutunut, uusi yritys kesäkuun
kokouksessa
JRC:n ja EFSA:n ohjevalmistelu etenee

• Nanomääritelmä ja REACH:n päivitys nanojen osalta
•

Eteneminen hidasta, kesäkuun REACH-komiteassa agendalla(?)

• Räjähteiden lähtöaineet
• Komission raportti asetuksen soveltamisesta (EP&EN):
markkinoilla olevat lähtöaineet vähentyneet, viranomaisilla enemmän
kapasiteettia tutkia epäilyttäviä ostoja, uhka edelleen olemassa ja
kasvussa, verkkokaupan valvonta haasteellista  asetusta vahvistettava
•
•
•
•

EuroCommerce seuraa asiaa – Position paper 2016
Räjähteiden lähtöaineiden ammattikäyttäjät asetuksen piiriin?
Liitteiden päivitykset ja aineryhmien liittämiset niihin?
Rekisteröinti- ja raportointivelvoitteita yrityksille lisää?
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Ajankohtaista (I)
• Metanolirajoituksen käsittely ei ole edennyt komissiossa
• TiO2 luokitusehdotus
•
•
•
•

ECHAn riskinarviointikomiteassa viikolla 23
Asia esitelty poikkeuksellisesti myös REACH- ja CLP-viranomaisten
kokouksessa keväällä
Teollisuus lähettänyt komissiolle kirjeen, jossa kysyy, onko inertin pölyn
riskinhallinta CLP:n luokitusasia vai työsuojeluasia
RAC:n odotetaan ottavan kantaa tieteellisen perustan riittävyydestä
luokitukseen

• CLP:n 11. ATP
•
•
•

Toukokuun REACH-komiteassa äänestettävänä
Aineiden nimet kansallisilla kielillä vahvistettu
Siirtymäaika 18 kk merkintöjen päivittämiseksi…

• Kemikaali-, tuote-, ja jätelainsäädännön rajapintatarkastelu
•

Elinkeinoelämän yhteiset viestit Brysselin kautta komissiolle
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Ajankohtaista (III)
• Pesuaineasetuksen ex post arviointi 25.7. asti
• EC:n agendalla, AISE koordinoi teollisuuden näkemyksiä
• Kysymykset koskevat asetuksen toimeenpanon ja tavoitteiden
saavuttamisen vaikuttavuutta, riittävyyttä, koherenssia, relevanssia ja
lisäarvoa
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-detergents-regulationcontext-its-ex-post-evaluation_fi

• Henkilönsuojainasetus, (EU) 2016/425
•
•

Sovelletaan 21.4.2018
Komissio julkaissut ohjeistusta siirtymiseksi direktiivistä asetuksen
piiriin
• GUIDANCE DOCUMENT ON THE PPE TRANSITION FROM
DIRECTIVE 89/686/EEC TO REGULATION (EU) 2016/425:
file:///C:/Users/kuljute/Downloads/faq_ppe_transition_1st_edition%20(1).pdf
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Ajankohtaista (IV)
• Biosiditehoaineita äänestyksessä, hyväksymispäivä 1.1.2019
•
•
•
•

natriumhypokloriitista vapautunut aktiivinen kloori (’natriumhypokloriitti’) PT1,2,3,4 ja 5
kalsiumhypokloriitista vapautunut aktiivinen kloori (’kalsiumhypokloriitti’) PT2,3,4,5
kloorista vapautunut aktiivinen kloori (’kloori’) PT2,5
tetra-asetyylietyleenidiamiinista (TAED) ja natriumperkarbonaatista tuotettu
peretikkahappo PT2,3,4
• 2-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-oni (OIT) PT8
• 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni (MIT) PT11

• Ympäristöriskien takia 2-metyyli-1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia
(MBIT) PT13 (metallintyöstönesteiden säilöntäaine) ei tulla
hyväksymään
• Jyrsijämyrkkyvalmisteiden vastavuoroiset luvat valmistuvat
loppuvuodesta
•
•

Tukesilta pyydetty opastusta riskinvähennystoimien käytännön
soveltamisesta
Monitorointiansat: KOM jätti jäsenmaiden omaan harkintaan, ovatko ne
biosidivalmisteita, käsiteltyjä esineitä tai asetuksen ulkopuolella
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Ajankohtaista (II)
• Neuvontapalvelun sidosryhmä
• N. 700 kysymystä / vuosi
• 4000 verkkosivukävijää / kk
• FAQ.t
• Täytekynien, kynttilöiden jne. CLP-merkinnät jumissa komissiossa
käynnissä olevien keskustelujen takia
• Valmistelussa FAQ, jonka mukaan ”permanent magnet” olisi
aine/seos REACH:ssä…muutoksia voi tulla…
• CLP art. 45 ilmoitukset
• ECHAn CLP-viestintä

• Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta (tavarat)
• Teemana tuoteväärennökset, erityisesti tuoteturvallisuusnäkökulmasta
• Venäjän markkinan tyrehtymisen ja kv-verkkokaupan myötä
tuoteväärennösten profiili täysin muuttunut
• Posti- ja pikarahtikuljetuksista löytyy eniten IPR-rikkomuksia
• Kuluttajien tietoisuuden lisäämistä tarvitaan
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KemiDigi – tilannekatsaus (I)
• Työskentely
•
•
•
•
•
•

Hankeryhmä kokoontuu joka 6. viikko, viimeksi 10.5., seuraava 21.6.
Huhti-toukokuussa kolme kohdearkkitehtuurityöpajaa, viimeinen 30.5.
15.5. pääjohtaja Peltonen TKL:n kemikaaliturvallisuusryhmän vieraana
9.8. (ap) ja 22.8. (ip) vaatimustenmäärittelytyöpajat, joihin osallistuu
kaksi kemikaalijakelijoita edustavaa yritystä
7.6. KT:n organisoima keskustelutilaisuus projektijohdon kanssa,
teknisen ja vähittäiskaupan yrityksiä on ilmoittautunut
Kysely yrityksille järjestelmistä ja tiedonsiirron rajapinnoista 16.6.
asti

• KemiDigi oli esillä Tukesin sidosryhmien kevättapaamisessa 17.5. ja
Kemikaalineuvottelukunnan kokouksessa 19.5.
• Liittojen kesäkuun jäsenkirjeisiin juttu KemiDigistä
• Projekti ympäristövaliokunnan seurannassa
7

KemiDigi – tilannekatsaus (II)
• Tiedot ja niiden käyttö – päätetään kesäkuun hankeryhmässä
•

•
•
•
•
•

Rakenteisessa muodossa KTT:n kohdat 1, 2 ja 3 ja kohdasta 14 YKnumero
Liitteenä toimitetaan pdf-muotoinen ilmoitus (KTT)
Ainekohtainen CAS-nro-haku koko tietovarannosta vain viranomaisilla
Yrityksillä haku kauppanimen perusteella kuten nykyisessä
kemikaalituoterekisterissä
Koostumustiedon antaminen muiden yritysten käyttöön rakenteisessa
muodossa (KTT kohta 3) on vapaaehtoista UUTTA
Pdf-muotoisen KTT:n jakaminen muiden yritysten käyttöön
vapaaehtoista UUTTA

KemiDigi – tilannekatsaus (III)
• Tiedon siirto
•
•
•
•

Pdf-murskaus todella kallis ja hankala, ei toteudu.
Manuaalinen tiedonsyötön mahdollisuus on
Yrityksille lähetetty kysely järjestelmistä ja tiedonsiirron rajapinnoista
vastausaikaa 16.6. asti.
Kohdistettu niihin, joilla nyt volyymin ja ilmoitusten määrän perusteella
”paljon” KETI-ilmoituksia.

• KemiDigi ja CLP art. 45
•
•
•
•

ECHAn ja komission valmistelut ja toteutukseen liittyvät päätökset
kesken, mutta CLP:n liite VIII julkaistu maaliskuussa (2017/542)
Tukesille annettu vahva viesti, että KemDigin on tarpeen olla
yritykselle se yksi luukku tietojen toimittamiseen.
Toivotaan Suomen viranomaisten seuraavan valmisteluja aktiivisesti ja
informoivan yrityksiä, kun asiat varmistuvat.
Poison Centres: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Muuta
• Tukesin tietoiskuiltapäivä 3.5. ”Sähkölaitteiden markkinoille
saattaminen”
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-jahissit/Sahkolaitteet1/Sahkolaitteiden-markkinoille-saattaminen--tietoisku/

•

Loppuvuodesta tulossa tietoisku uudesta EU:n henkilönsuojainasetuksesta (2016/425)
•
•

Sovelletaan 21.4.2018 alkaen
Muutokset lainsäädännössä, vaatimuksissa, talouden toimijoiden
velvollisuuksissa ja markkinavalvonnassa

• Konttialtistushanke
•

•
•
•

•

Logistiikkaketjujen kuvaus, mittauksia kontin purusta esillepanoon
kaupassa sekä riskinarviointiosa
Pakkausmateriaalikokeiluja merkkiaineilla
Logistiikan kuvauksessa ei mainita yritysten nimiä loppuraportissa
Seminaari hankkeen tuloksista 27.9. (ip)

Litiumakkuseminaari: vastaanotto, varastointi ja kuljetus 11.10. (ip)
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