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 Luvanvaraisiksi muuttunei-
den kromaattien käyttöluvan 
saaminen on ollut Euroopassa 
hidas ja hankala prosessi. 
Suomalaisyritykset pääsivät 
nopeasti maaliin, kiitos hyvin 
tehdyn hakemuksensa.

Tero Koski

Kromipinnoitteet ovat tuttuja niin kah-
vinkeittimistä ja jääkaapeista kuin kyl-
pyhuoneen kalusteista ja autojen pus-
kureista.

Pinnoitteita käytetään myös hydrau-
lisissa sylintereissä ja männissä, teolli-
sissa puristimissa ja pumpuissa, kaivos-
teollisuuden ja maatalouden laitteissa, 
tekstiili- ja painantakomponenteissa ja 
lukemattomissa muissa sovelluksissa.

Euroopan unionin kemikaaliasetus 
Reach teki monien kromaattien käy-
töstä luvanvaraista syyskuussa 2017 
ja tammikuussa 2019. Luvanvaraisten 
aineiden listalla on nyt kaikkiaan 11 
kuusiarvoista kromiyhdistettä, muun 
muassa kromitrioksidi, natriumdikro-
maatti ja kaliumdikromaatti.

Aineita käytetään laajasti kromauk-
sessa ja muuntopinnoittamisesta, joten 
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lupamenettely vaikuttaa useisiin teolli-
suudenaloihin.

Kromausta ja muuntopinnoitusta 
harjoittavia yrityksiä on ympäri Eu-
rooppaa tuhansia. Niiden koot vaih-
televat muutaman hengen työpajoista 
suuriin, useiden satojen työntekijöiden 
yhtiöihin.

Jokainen yrityksistä tarvitsee luvan voi-
dakseen jatkaa kuusiarvoisten kromaat-
tien käyttöä Euroopan talousalueella.

Liikkeelle yhteisestä 
ylätason hakemuksesta
Kromiyhdisteiden käyttäjille ydinky-
symys oli, kuinka tehdä lupahakemus 
mahdollisimman tehokkaasti, kun 
käyttäjiä on paljon ja ne edustavat eri 
aloja.

Loogisimmaksi vaihtoehdoksi kat-
sottiin kaikenkattava ylätason lupaha-
kemus, joka käsittäisi kaikki kromaat-
tien jatkokäyttäjät.

Tästä lähtökohdasta lähti ensimmäi-
senä liikkeelle kromitrioksidin käyttä-
jien muodostama konsortio The Chro-
mium Trioxide Authorisation Consor-
tium (CTAC).

Konsortioon kuului yli 15 jäsentä  
toimitusketjun joka tasolta. Jäsenet val-
mistelivat yhdessä lupahakemuksen 

kuudelle laajalle kromitrioksidin käyt-
tökategorialle. Hakemuksen tarkoitus 
oli kattaa kaikki mahdolliset jatkokäyt-
täjien käytöt.

Tämän jälkeen suurimmat kromi-
trioksidia EU-markkinoille toimitta-
vat ylätason toimijat muodostivat kon-
sortion nimeltään a CTAC Submission 
Consortium (CTACSub) jättääkseen  
lupahakemuksen Euroopan kemikaali-
virastoon Echaan.

Yksi hakemuksen käyttökategoriois-
ta oli kovakromaus. Hakemuksen ar-
vioitiin kattavan 1 500 jatkokäyttäjää.

Vasta lupahakemuksen toimittami-
sen jälkeen ilmeni, että CTACSubin 
valitsema lähestymistapa jätti monia 
kysymyksiä avoimiksi.

Ketkä olivat kromitrioksidin todel-
lisia käyttäjiä? Miten kromitrioksidia 
todellisuudessa käytettiin? Oliko ris-
kienhallinta kromitrioksidin käyttäjil-
lä riittävällä tasolla? Oliko uskottavaa, 
että kromitrioksidille ei olisi vaihtoeh-
toja missään hakemuksen käyttökate-
gorioissa?

Näin monen epävarmuustekijän ar-
veltiin johtavan siihen, että hakemuk-
sen olisi vaikea läpäistä Echan ja Eu-
roopan komission tarkastelua. Juuri 
niin kävikin.

Syyskuussa 2016 Echan komiteat 
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puolsivat hakemuksen hyväksymistä 
mutta tiukoin ehdoin. Sen sijaan ko-
missio ei ole vieläkään pystynyt teke-
mään asiassa päätöstä.

Pitkällä tiellä  
riittänyt mutkia
EU:n jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt ja 
monet muut sidosryhmät ovat arvos-
telleet voimakkaasti sekä CTACSubin 
hakemusta että kemikaaliviraston ja 
komission toimintaa sen käsittelyssä.

Vaikka Echan komiteat olivat kaik-
kien hakemuksessa esitettyjen käyttö-
tarkoitusten hyväksymisen kannalla, 
ne suhtautuivat sen tulokulmaan hy-
vin kriittisesti.

Komiteat suosittelivat lyhyempiä 
uudelleentarkastelujaksoja kuin haki-
jat pyysivät. Viidelle kuudesta käytöstä 
komiteat suosittelivat erittäin tiukkoja 
käyttöehtoja ja seurantajärjestelyä.

Komissio sai komiteoiden mielipi-
teen vuonna 2016. Siitä käynnistyi yli 
kaksi vuotta kestänyt kiivas väittely.

Komissio ei voi hylätä hakemusta, 
sillä kromaatit ovat käyttäjilleen, muun 
muassa ilmailu- ja avaruusteollisuudel-
le, kriittisen tärkeitä. Hakemuksen hyl-
kääminen vaikuttaisi laajasti koko Eu-
roopan talouteen, sillä jatkokäyttäjien 

määrä on useita tuhansia.
Samoihin aikoihin kemikaaliviras-

tolle jätettiin muitakin samantyyppisiä 
ylätason lupahakemuksia kromaattien 
käyttöön. Niiden kohtalo Echan ko-
miteoissa ja komissiossa oli sama kuin 
CTACSubin.

Viimein helmikuussa 2019 näytti, 
että kompromissiin olisi päästy. EU:n 
jäsenvaltioiden edustajien muodos-
tama Reach-komitea päätti hyväksyä 
CTACSubin hakemuksen.

Ilo oli kuitenkin ennenaikainen. Heti 
maaliskuussa EU:n tuomioistuin ku-
mosi jo myönnetyt luvat lyijykromaat-
tien käyttämisestä maaleissa.

Tuomiossa vaadittiin, että komissio 
harkitsee CTACSubin asiaa uudelleen. 
Oikeus totesi erikseen, että komissio ei 
voi myöntää lupaa, jos hakemuksessa 
on epävarmuutta siitä, onko kromaa-
teille vaihtoehtoisia aineita saatavissa.

Mukaan tuli myös Euroopan parla-
mentti. Se antoi myöhemmin maalis-
kuussa päätöslauselman, jossa vaadit-
tiin komissiota harkitsemaan uudel-
leen lupahakemuksen hyväksymistä.

Parlamentti vaati komissiolta myös 
säännöksiä, joilla jatkokäyttäjien edel-
lytettäisiin hankkivan käyttölupa omil-
le yksittäisille alatason käytöilleen.

Nyt marraskuussa näyttää siltä, että 
komissio aikoo vihdoin hyväksyä joi-
takin CTACSubin hakemuksessa ano-
tuista käyttötarkoituksista. Myönteisiä 
uutisia lienee tulossa myös muille pää-
töstä odottaville ylätason lupahake-
muksille.

Vielä ennen lopullista päätöstään 
komissio kuitenkin edellyttää, että lu-
vanhakijat tekevät esimerkiksi koris-
tekromauksen ja joidenkin muiden 
käyttöjen osalta niin sanotun korvaus-
suunnitelman.

Suomalaiset tekivät 
sen toisin
Rinnakkain CTACSubin hakemuksen 
kanssa lähti aikoinaan käyntiin myös 
lupahakemus, jonka takana oli muuta-
ma suomalainen kromitrioksidia jatko-
käyttävä pk-yritys.

Suomalaisfirmat ymmärsivät jo var-
hain, että kaikenkattavassa ylätason 
hakemuksessa on liikaa epävarmuus-
tekijöitä. Ne alkoivat siksi vuonna 2014 
työstää yhteistä hakemusta, jota voi-
daan kutsua jatkokäyttäjävetoisen nä-
kökulman edelläkävijäksi.

Yritykset jättivät kovakromausta var-

ten tehdyn hakemuksensa kemikaalivi-
rastoon vuonna 2015. Ne saivat komis-
siolta myönteisen päätöksen jo vuonna 
2017 ja ovat sen jälkeen voineet keskit-
tyä varsinaiseen leipätyöhönsä.

Hakemuksen menestyksessä avain-
asiat olivat samankaltaisen hakijaryh-
män muodostaminen sekä keskitty-
minen jokaiseen yksilölliseen datapis-
teeseen ja tarkkaan yrityskohtaiseen 
tiedonkeruuseen.

Tämän ansiosta ryhmää avustanut 
konsulttiyritys saattoi ryhmitellä, ana-
lysoida ja esittää hakemuksen tiedot 
muodossa, joka vakuutti Echan komi-
teat ja EU-komission siitä, että sopivia 
vaihtoehtoja kromitrioksidille hakijoi-
den käyttötarkoituksessa ei ole ja että 
jatkuvan käytön riskit on minimoitu.

Tarkistusraporttien määrä alatason 
jatkokäyttäjien 11:n kuusiarvoisen kro-
maatin käytöstä kasvaa tätä nykyä jat-
kuvasti. Tämä lähestymistapa näyttää 
olevan toteuttamiskelpoisin ratkaisu 
käyttöluvan saamiseen.

Tässä vaiheessa on epätodennäköis-
tä, että kromaattien käyttöluvista teh-
täisiin lisää kaikenkattavia ylätason ha-
kemuksia.

Mikäli jatkokäyttäjät haluavat hyö-
dyntää kromaatteja myös tulevaisuu-
dessa, niiden tulee siis valmistautua te-
kemään yksilöllisiä tai samankaltaisen 
käyttäjäryhmän kanssa yhteisiä lupa-
hakemuksia.

Suomalaisten kromi(VI)-yhdistei-
den jatkokäyttäjien kannattaa harkita 
vaihtoehtojaan ja strategiaansa lupaha-
kemuksen tekemiseen niille sovelluk-
sille, joissa kromaattien korvaaminen 
vaikuttaa mahdottomalta.

Kovakromaajille uusi pähkinä pur-
tavaksi on metallinen lyijy. Se saate-
taan siirtää kandidaattilistalta luvan-
varaisten aineiden luetteloon. Vaikka 
kromaajat korvaisivat kromi(VI)-yh-
disteen esimerkiksi kromi(III)-yhdis-
teellä, niiden on mahdollisesti tehtävä 
lupahakemus prosessissa hyödynnet-
täville lyijyanodeille tai korvattava ne 
muilla anodeilla. 

Kirjoittaja työskentelee sosioekonomisen 
analyysin vanhempana asiantuntijana kon-

sulttiyritys REACHLaw Oy:ssä.
tero.koski@reachlaw.fi

Alkuperäinen teksti on luettavissa  
kokonaisuudessaan osoitteessa  

www.kemia-lehti.fi.
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Kromipinnoite tekee 
esineestä kovan, kiil-

tävän ja kulutusta 
kestävän.
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