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KÄSITELLYT ASIAT
Kokouksen avaus
Terhi Kuljukka-Rabb avasi kokouksen.
Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi joidenkin edellisessä kokouksessa esillä olleiden asioiden tilanne. Todettiin mm.,
että kynttilöiden ym. hankalasti merkittävien tuotteiden CLP-merkintöjä koskeva ECHAn
FAQ on toistaiseksi jäissä komissiossa käytävien keskustelujen takia. Keskusteltiin Synkkkatuotetietopankin kehitystyön ja KemiDigi-hankkeen yhtymäkohdista. Todettiin, että on
syytä uudelleen muistuttaa kumpaakin tahoa siitä, että olisivat järjestelmistä tietoisia ja
yhteydessä toisiinsa. Erillisiä järjestelmiä olisi kehitettävä niin, että tietoa voi
tulevaisuudessa siirtää järjestelmien välillä.

Kokemustenvaihtokierros
Keskusteltiin haasteista CLP:n siirtymäajan umpeuduttua. Eri toimijoilla on vaihtelevia
näkemyksiä, miten toimia erityisesti kosmeettisten valmisteiden kanssa, joita ei tarvitse
merkitä CLP:n mukaan. Epävirallisen suositukseen perustuen aerosolipakkauksissa on
kuitenkin käytetty oranssipohjaista syttyvä-merkkiä, eivätkä kaikki tavarantoimittajat ole
halukkaita päivittämään merkintöjä CLP:n mukaisella vastaavalla merkillä, koska
lainsäädäntö ei sitä edellytä. Päätettiin, että Kaupan liitto on yhteydessä Tukesiin, ja pyytää
viranomaisen kantaa asiasta ja toivoo julkista tiedotetta asian tiimoilta. Tukesiin on oltu
yhteydessä 7.6. Tarve ymmärrettiin ja siellä luvattiin harkita asiasta viestimistä tiedotteen
ja/tai KEMInfon kautta.
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Lisäksi keskusteltiin väistynein merkinnöin kaupan haltuun jääneiden kemikaalien
kohtalosta. Tukesilta toivottaisiin myönteistä suhtautumista käyttökelpoisten tuotteiden
lahjoittamiseen hyväntekeväisyystarkoituksiin. Myös tästä on välittömästi aloitettu
keskustelu Tukesin kanssa. Ensireaktio oli nihkeä, koska Tukes ei katso voivansa ohjeistaa
lainsäädännön vastaisesti, ja vastikkeetonkin luovuttaminen on tietysti markkinoille
saattamista. Asiasta kuitenkin keskustellaan Tukesissa sisäisesti ja asiaan palataan.

Ajankohtaista lainsäädännöstä
Lainsäädäntöasiat käytiin läpi liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Keskusteltiin EU:n
räjähteiden lähtöaineasetuksen vaatimusten asettamista haasteista vähittäiskaupalle.
EU:ssa keskustellaan tarpeesta vahvistaa asetuksen toimeenpanoa ja mahdollisesti
laajentaa sen soveltamista ammattikäytön kemikaaleihin. EU:n pesuaineasetuksen ex post
-arviointiin liittyvä julkinen kuuleminen on meneillään. Sovittiin, että keskustelussa esille
nousseita pääasiassa positiivia vaikutuksia viestitetään Kaupan liitosta EuroCommercelle,
joka vastaa julkiseen kuulemiseen. Keskustelussa nousi esiin, että ainesosien
ilmoitusvelvollisuus on lisännyt läpinäkyvyyttä edellyttää toimittajilta enemmän
tarkkuutta ja huolellisuutta. On myös positiivista, että EU:n vaatimukset ovat jopa olleet
esimerkkinä vaatimusten asettamiselle EU:n ulkopuolella. Edelleen tarvitaan kuitenkin
toimijoiden keskuudessa tietoisuuden lisäämistä vaatimusten suhteen. Katsottiin, että
kaupan tulisi ehdotta valmisteen pH:n lisäämistä pakkausmerkintävaatimuksiin.
Käytiin läpi KemiDigi -hankkeen tilannekatsaus. Rakenteisen tiedon vaatimuksista
todettiin, että vähittäiskauppa toivoo käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 14 tietoja
kokonaisuudessaan ilmoitettavaksi rakenteisessa muodossa, koska useilla niistä on
todellista käytännön hyötyä ja tarvetta.

Tulevien kokousten teemat
Päätettiin pitää kaksi kokousta syyskaudella 2017. Keskusteltiin mahdollisesta
vieraspuheenvuorosta aiheena kaupan rooli kuluttajatuotteiden ympäristövaikutusten ja riskien vähentämisessä. Sopivan alustaja jätettiin vielä pohdittavaksi. Päätettiin kutsua
seuraavan kokouksen vieraaksi edustaja Teknokemian yhdistyksestä kertomaan
pesuaineiden ja kosmetiikan ajankohtaisista lainsäädäntöasioista.

Muuta
Ei muita asioita.
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Seuraava kokous
Torstaina 14.9.2017 klo 12:30-15.
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