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B9-0365/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII 
muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta 
koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä (D064660/06),

– ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission 
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission 
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 
18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/20061 (REACH-asetus) ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon REACH-asetuksen 133 artiklassa tarkoitetun komitean 3. syyskuuta 
2020 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan 
b alakohdan2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

Rajoitusten soveltamisala

A. ottaa huomioon, että komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastolta (ECHA) 
lausuntoa Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn 
sopimuksen (AEWA) yhteydessä, jossa edellytetään, että sopimuspuolet lopettavat 
asteittain lyijyhaulien käytön kosteikoilla tapahtuvassa metsästyksessä mahdollisimman 
pian; ottaa huomioon, että 23 jäsenvaltiolla on jo lainsäädäntöä, joka koskee 
lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla, ja että muilla jäsenvaltioilla ei ole tarvittavaa 
infrastruktuuria tällaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa varten; toteaa, että komission 
asetusehdotuksessa ei tehdä eroa riistalajien tai ampumatarkoitusten välillä, vaan siinä 
laajennetaan sen sijaan huomattavasti rajoituksen soveltamisalaa ja otetaan käyttöön 
uusia elementtejä, joita ei ole käsitelty riittävästi ECHA:n lausunnossa3;

1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 Kemikaaliviraston riskinarviointikomitean (RAC) 9. maaliskuuta 2018 antama lausunto ja sosioekonomisesta 
analyysista vastaavan komitean (SEAC) 14. kesäkuuta 2018 antama lausunto liitteen XV mukaisesta asiakirja-



RE\1218588FI.docx 3/7 PE661.481v01-00

FI

B. ottaa huomioon, että komissio katsoo, että täytäntöönpanon parantamiseksi ja kun 
otetaan huomioon, että lainvalvontaviranomaisten on vaikea saada metsästäjiä kiinni 
tosiasiallisesta ampumisesta, rajoituksen olisi katettava myös lyijyhaulien ”hallussapito” 
kosteikkometsästyksen aikana riippumatta siitä, käytetäänkö ampuma-asetta 
tosiasiallisesti kosteikossa vai ei; ottaa huomioon, että monien metsästäjien tai ampujien 
on väistämätöntä ylittää kosteikot ampuessaan, mikä käytännössä laajentaa kiellon 
koskemaan myös muita kuin kosteikkoja ainoastaan täytäntöönpanokelpoisuuteen 
liittyvin perustein; katsoo, että täytäntöönpanon valvonnan helpottamista  ei pitäisi 
hyväksyä syyksi suhteettomalle rajoitukselle, joka rajoittaa unionin kansalaisten 
perusoikeuksia;

Kosteikkojen määritelmä

C. ottaa huomioon, että kosteikkojen määritelmä on keskeinen tekijä määritettäessä 
ehdotetun rajoituksen täytäntöönpanokelpoisuutta ja että rajoituksen soveltamisalan ei 
pitäisi olla epäselvä tai suhteeton riskitasoon nähden; ottaa huomioon, että 
kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan yleissopimuksen (Ramsarin 
yleissopimus) alueiden nimeämiseen käytettyyn kosteikkojen määritelmään sisältyvät 
kaikki vesialueet riippumatta niiden koosta, olivatpa ne pysyviä tai tilapäisiä, 
luonnollisia tai keinotekoisia, rämeitä, lettoja tai turvemaita, minkä vuoksi sitä on liian 
laveaa ja moniselitteistä soveltaa lyijyhauleja koskevaan rajoitukseen, sillä ampujan on 
mahdotonta tunnistaa luotettavasti tällaiset vesialueet tuntemattomassa maastossa, kun 
vesi ei ole näkyvillä tai pysyvää tai jos kyseessä on turvemaa;

D. ottaa huomioon, että 23 jäsenvaltiolla on jo lainsäädäntöä, joka koskee lyijyhaulien 
käyttöä kosteikkoalueilla, eikä yksikään jäsenvaltio sovella Ramsarin yleissopimuksen 
mukaista kosteikkojen määritelmää täysimääräisesti täytäntöönpanokelpoisuuteen ja 
noudattamiseen liittyvien ongelmien vuoksi; ottaa huomioon, että ECHA ei suositellut 
Ramsarin yleissopimuksen kosteikkojen määritelmän täysimääräistä soveltamista, koska 
sen soveltaminen REACH-asetuksen nojalla olisi liian vaikeaa; ottaa huomioon, että 
komissio ehdottaa, että Ramsarin yleissopimuksen kosteikkojen määritelmää käytetään 
rajoituksessa ilman asianmukaisia perusteluja, mikä aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ampujille ja vaikeuttaa rajoituksen täytäntöönpanoa ja tekee rajoituksesta 
monissa tilanteissa tosiasiallisen kiellon;

Kosteikkojen ulkopuoliset puskurivyöhykkeet

E. ottaa huomioon, että puskurivyöhykkeitä, joilla  ampuminen on täysin kielletty, 
käytetään vain hyvin harvoissa jäsenvaltioissa selkeästi määritellyillä kosteikkoalueilla, 
joilla on selkeät rajat; ottaa huomioon, että ECHA ei lausunnossaan suositellut 
puskurivyöhykkeitä, koska se katsoi riittäväksi rajoittaa lyijyhaulien kieltämisen ”siellä, 
missä ammukset laskeutuisivat kosteikkoon”; toteaa, että tästä syystä ECHA:n 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitea (RAC) ei arvioinut 
puskurivyöhykkeiden sosioekonomisia vaikutuksia;

F. ottaa huomioon, että komissio sisällytti asetusehdotukseensa ilman minkäänlaista 
näyttöä 400 metrin puskurivyöhykkeen, joka muutettiin myöhemmin 100 metrin 

aineistosta, jossa ehdotetaan lyijyhauleja koskevia rajoituksia, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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puskurivyöhykkeeksi täytäntöönpanon parantamiseksi; ottaa huomioon, että ampujan on 
mahdotonta tunnistaa puskurivyöhykkeitä tuntemattomassa maastossa, kun vesi ei ole 
näkyvillä tai pysyvää, mikä tekee rajoituksesta suhteettoman ja monissa tilanteissa 
tosiasiallisen kiellon; ottaa huomioon, että puskurivyöhykkeen käyttöönotto aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta sekä ampujille että valvontaviranomaisille ja ylittää samalla 
ECHAlle annetut valtuudet arvioida kosteikkojen lyijyhaulikiellon vaikutuksia;

Ulkoampumaradat

G. ottaa huomioon, että metsästäjien ja urheiluampujien käyttämät ulkoampumaradat 
sijaitsevat yleensä veden läheisyydessä, mutta näitä ampumaratoja ei käsitellä riittävästi 
komission asetusehdotuksessa; ottaa huomioon, että ulkoampumaratoja koskevia 
ympäristölupia voidaan käyttää sen varmistamiseksi, että ympäristöön kohdistuvia 
riskejä seurataan ja valvotaan, kun taas ainakin yhdessä jäsenvaltiossa tällaisia lupia 
edellytetään lainsäädännössä; ottaa huomioon, että komission asetusluonnoksessa 
rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevia ulkoampumaratoja ei ole jätetty asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, mikä aiheuttaa sekaannusta siitä, rajoitettaisiinko myös 
ampumaradalla tapahtuvaa ammuntaa, jolloin jopa ammattiurheilijoita ja 
olympiaurheilijoita estettäisiin harjoittelemasta ja kilpailemasta 
ampumaurheilulajeissaan;

H. ottaa huomioon, että ampumaradalla harjoitettavassa ammunnassa käytetään yleensä 
suuria määriä ammuksia ja että saastumisriski näillä alueilla on hallinnassa, kun taas 
lyijyhaulien korvaamisesta muilla soveltuvilla materiaaleilla aiheutuvat kustannukset 
olisivat suhteettoman suuret; katsoo, että lyijyhaulien korvaaminen muilla materiaaleilla 
saattaa johtaa tahattomiin ympäristövaikutuksiin, jotka olisi arvioitava perusteellisesti 
ennen lyijyhaulien rajoittamista; ottaa huomioon, että siirtyminen teräsammuksiin 
edellyttäisi mittavia infrastruktuuritöitä monilla ampumaradoilla ja että tällaisen 
muutoksen kustannuksia ei ole arvioitu sosioekonomisessa analyysissa; katsoo, että 
ennen kiellon voimaantuloa olisi arvioitava perusteellisesti kaikki sosioekonomiset 
vaikutukset, joita aiheutuu lyijyammusten kieltämisestä ulkoampumaradoilla 
ehdotetulla rajoitusalueella, jotta voidaan varmistaa rajoituksen oikeasuhteisuus;

Eläinten hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus

I. ottaa huomioon, että vaihtoehtoisilla tuotteilla on erilaiset tiheydet ja kovuus, minkä 
vuoksi kineettisen energian siirto on tehottomampaa; ottaa huomioon, että tämä 
aiheuttaa ei-tappavia tai kuolemaan johtavia haavoja ja lisää eläimen kärsimystä, mikä 
ei sovi yhteen metsästystaitojen ja metsästyksen kanssa;

J. ottaa huomioon, että volframia pidettiin alun perin ympäristössä liikkumattomana, mikä 
tuki sen käyttöä vaihtoehtona lyijylle ampumatarvikkeissa; ottaa huomioon, että 
viimeaikaisissa tutkimuksissa on raportoitu volframin liikkumisesta ja havaitsemisesta 
maaperässä ja juomavesilähteissä, mikä lisää ihmisten altistumisen riskiä4 ja herättää 
kysymyksiä sen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen; ottaa huomioon, että 
lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla muodostaa tällä hetkellä noin 8-10 prosenttia 
kaikesta lyijyhauliammunnasta unionissa; ottaa huomioon, että suurin osa lyijyhauleista 

4 Wasel, O., Freeman, J.L., ‘Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
Metals’, Toxics 2018, 6(4), 66.
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käytetään urheiluammunnassa ja maaympäristössä tapahtuvassa metsästyksessä ja että 
nykyisillä varastoilla on arvoa vielä vuosien ajan;

K. ottaa huomioon, että rihlattomat aseet edellyttävät muovisuojan käyttöä 
teräsammuksissa, joita tosiasiallisesti löytyy ympäristöstä;

Teknisiä huolenaiheita

L. ottaa huomioon, että aseet, joissa käytetään lyijyn korvaavia aineita, ovat alttiita 
suuremmalle kulutukselle ja paineelle, mikä saattaa johtaa ammusten lisääntyvään 
käyttöön, ei-tappavia haavoja aiheuttavaan epätäsmällisyyteen ja omistajien 
kustannusten lisääntymiseen;

M. ottaa huomioon, että teräsammukset edellyttävät kalliita ja saastuttavia 
valmistusprosesseja, joita toteutetaan lähes yksinomaan Kiinassa; ottaa huomioon, että 
prosessi, jossa käytetään haulitorneja lyijyhaulien valmistamiseen, on puhdas ja 
käytössä pääasiassa Euroopan unionissa; katsoo, että ampumatarvikkeiden 
tuotantokapasiteettia olisi pidettävä strategisena tavoitteena, jotta voidaan säilyttää 
tuotanto ja työpaikat unionissa;

Kustannukset

N. ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 68 artiklan 1 kohdan mukaan komission 
päätöksessä on otettava huomioon rajoituksen sosioekonomiset vaikutukset, mukaan 
lukien vaihtoehtojen saatavuus; ottaa huomioon, että vaikka lyijy- ja teräsammusten 
nykyiset kohtuulliset hinnat ovat vertailukelpoisia, vismutti- ja volframipohjaiset 
ammuspatruunat ovat nyt ja jatkossa noin 4–5 kertaa kalliimpia kuin lyijy- ja 
teräsvaihtoehdot; ottaa huomioon, että komission asetusluonnoksessa todetaan, että 
ehdotetun rajoituksen kustannuksista vastaisivat pääasiassa metsästäjät ja että 
metsästäjien kustannusten nousu olisi kohtuullista, mutta siinä ei oteta huomioon 
rajoituksen todellista soveltamisalaa eikä taloudellisia vaikutuksia muuhun ammuntaan 
kuin metsästykseen, joihin molempiin voi kohdistua kohtuuttomia vaatimuksia; ottaa 
huomioon, että on enemmän kuin yllättävää, että liitteessä XV olevassa 
rajoitusraportissa tehty hintatutkimus, jonka ECHA on laatinut, perustuu yksinomaan 
brittiläisten valmistajien tuotteisiin; ottaa huomioon, että ECHAn kyseisessä raportissa 
ennakoima teräsammusten hintojen lasku on epätodennäköistä, koska teräsammusten 
tuotantomäärät pysyvät teräsmarkkinoihin suhteutettuna merkityksettöminä;

O. ottaa huomioon, että urheiluampujat ampuvat tavallisesti paljon ammuksia 
harjoitellessaan ja että korvaavien ammusmateriaalien hinta ja saatavuus vaikuttaisivat 
erityisesti näihin ampujiin; ottaa huomioon, että teräsammusten käyttö ei ole aina 
mahdollista ja että se on jopa kielletty kilpailtaessa tietyissä ampumaurheilulajeissa, 
jolloin näiden ampumaurheilulajien harjoittajilla ei ole kohtuuhintaisia vaihtoehtoja, jos 
lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan; ottaa huomioon, että komissio ei ota huomioon 
sellaisten haulikoiden korvaamisen kustannuksia, joita ei voida muuttaa ja joissa on 
siten käytettävä teräsammuksia;

P. ottaa huomioon, että urheiluampujiin kohdistuvien rajoitusten kustannuksista ei ole 
esitetty arviota; ottaa huomioon, että joillakin ulkoampumaradoilla on tehtävä 
muutoksia, jotta niillä voidaan käyttää teräsammuksia, jotka ovat ainoa kohtuuhintainen 
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vaihtoehto lyijyammuksille, mutta teräksestä voi myös tulla ongelmallinen maaperään 
kohdistuvien vaikutustensa vuoksi; katsoo, että kaikki nämä tekijät ja 
täytäntöönpanokustannukset jäsenvaltioissa olisi pitänyt sisällyttää sosioekonomiseen 
analyysiin;

Siirtymäkausi

Q. ottaa huomioon, että vaikka komission asetusehdotuksessa tunnustetaan tarve muuttaa 
tiettyjä haulikoita ehdotetun rajoituksen vuoksi, siinä ei oteta huomioon, että 
haulikoiden kestävyyden varmistamiseen tarkoitettu infrastruktuuri (tarkastuslaitokset) 
on käytettävissä vain yhdessätoista Euroopan maassa5;  katsoo, että riittävän pitkä 
siirtymäaika on tarpeen, jotta valmistajilla on riittävästi aikaa lisätä vaihtoehtoisten 
ammusten tuotantokapasiteettia, myydä ja sallia jäljellä olevien lyijyhaulivarastojen 
käyttö ja tarvittaessa muuttaa haulikoita erityisesti jäsenvaltioissa, joissa ei ole 
muutosten edellyttämää infrastruktuuria:

R. katsoo, että ympäristösyistä teräshaulien käyttö on kielletty monilla ampumaradoilla ja 
siirtymäkauden olisi oltava riittävän pitkä, jotta tämä voidaan ottaa huomioon; ottaa 
huomioon, että ECHA ehdotti sidosryhmien palautteen perusteella 36 kuukauden 
siirtymäaikaa, joka komission asetusehdotuksessa lyhennettiin vain 24 kuukauteen;

Laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

S. katsoo, että unionin lainsäädännön olisi oltava ymmärrettävää ja 
täytäntöönpanokelpoista; ottaa huomioon, että mahdollisuus riita-asioiden 
lisääntymiseen on todellinen, sillä toimijoiden on vaikea tunnistaa asianmukaisesti 
kosteikot, puskurivyöhykkeet mukaan luettuina, ja lyijyhaulien käyttöön ja 
hallussapitoon kosteikkoalueilla ja niiden ympäristössä liittyy epäselvyyttä; toteaa, että 
jos sääntöjen sovellettavuuteen liittyy epäselvyyksiä, kiellon soveltamisalaa koskevat 
epävarmat ja monimutkaiset tilanteet lisääntyvät;

T. katsoo, että komission asetusehdotuksen säännös, jossa kielletään jopa lyijyhaulien 
hallussapito rajoitusalueella, loukkaisi syyttömyysolettamaa ja kansalaisten oikeutta 
puolustukseen; katsoo, että komission ehdottama käänteinen todistustaakka on 
ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen kanssa, minkä vuoksi mahdollisen rikkomisen olisi 
tosiasiassa liityttävä kiellettyjen ammusten käyttöön eikä hypoteettiseen käyttöön;

U. ottaa huomioon, että metsästäjät, jotka ovat tähän mennessä osallistuneet 
vapaaehtoiseen luonnonvarojen hoitoon jäsenvaltioissa, kokevat joutuvansa häirinnän 
kohteiksi ja väärin perustein syytetyiksi komission asetusehdotuksessa, sillä se uhkaa 
heidän yhteistyötään kansallisten viranomaisten kanssa luonnonympäristöjen hoidossa, 
vieraslajien valvonnassa ja vastaavissa toimissa, jotka on annettu metsästäjien 
tehtäväksi monissa jäsenvaltioissa;

V. ottaa huomioon, että vaikka ihmisten lyijyn saannille ei ole olemassa turvallista tasoa ja 
yksi REACH-asetuksen tavoitteista on juuri ihmisten terveyden suojeleminen, riistan 
lihan nauttiminen ei ole kiellettyä missään unionin alueella; ottaa huomioon, että vaikka 
haulit voivat jättää riistan lihaan lyijyjäämiä, haulien saastuttama lihan osa poistetaan 

5 Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Slovakia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta;
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yleensä eikä sitä syödä, minkä vuoksi ihmisten terveydelle aiheutuva riski on 
merkityksetön;

1. vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2. katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ylittää REACH-asetuksessa säädetyn 
täytäntöönpanovallan;

3. katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen;

4. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan komitealle 
viipymättä uuden ehdotuksen;

5. katsoo, että kaikkien uusien rajoitusten olisi oltava käytännöllisiä ja oikeasuhteisia, 
niiden ulkopuolelle olisi jätettävä ampuma-radat, joiden osalta mahdolliset riskit ovat jo 
hallinnassa, ja niihin olisi sisällytettävä kosteikkojen selkeä ja yksiselitteinen 
määritelmä, jossa soveltamisala olisi rajattava pysyviin vesimuodostumiin, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja täytäntöönpanokelpoisuus;

6. katsoo, että kaikkiin uusiin rajoituksiin on liitettävä uusi riskinarviointi ja perusteellinen 
sosioekonominen analyysi, joissa otetaan huomioon suunnitellun rajoituksen koko 
laajuus, jotta voidaan varmistaa toimenpiteen oikeasuhteisuus;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


