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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto 

Käsiteltävänä olevalla lainsäädäntöehdotuksella pyritään korvaamaan samasta aiheesta 
annettu asetus (EY) N:o 304/2003, koska yhteisöjen tuomioistuin kumosi sen oikeudellisin 
perustein.1 Tuomioistuin katsoi, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukselle (EY) 
N:o 304/2003 hyväksymän oikeusperustan (175 artiklan 1 kohta) sijaan asetus tarvitsisi 
kaksinkertaisen oikeusperustan. Täten käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa ehdotetaan 
kaksinkertaista oikeusperustaa: 133 artikla ja 175 artiklan 1 kohta, kuten tuomioistuin ehdotti. 

Siinä on lisäksi mukana useita tarpeellisia teknisiä muutoksia, mutta kumotun asetuksen 
asiasisältö on jätetty ennalleen; siksi siinä pyritään toteuttamaan seuraavat asiat:

a) panna täytäntöön ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin 
yleissopimus;

b) ottaa käyttöön vienti-ilmoitusmenettelyn sellaisille kemikaaleille, jotka eivät kuulu 
Rotterdamin yleissopimuksen ja ennakkosuostumuksen menettelyn piiriin, mutta jotka ovat 
kiellettyjä tai rajoitettuja EU:n alueella;
c) edistää yhteisvastuuta ja yhteistyötä vaarallisten kemikaalien kansainvälisissä kuljetuksissa;

d) myötävaikuttaa ympäristönäkökohtien kannalta järkevään kemikaalien käyttöön; 
e) soveltaa ihmisille tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevia yhteisön säännöksiä kaikkiin kyseisiin kemikaaleihin, kun niitä viedään 
jäsenvaltiosta muualle tai muihin maihin.

Rotterdamin yleissopimus

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina 
olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun 
ennakkosuostumuksen menettelyä koskeva Rotterdamin yleissopimus. Rotterdamin 
yleissopimus hyväksyttiin syyskuussa 1998. Se tuli voimaan 24. helmikuuta 2004, 
tarkoituksenaan edistää yhteisvastuuta ja yhteistyötä vaarallisten kemikaalien kansainvälisen 
kaupan osapuolten välillä. Tavoitteena on vähentää vaarallisten kemikaalien riskiä ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle. 

Rotterdamin yleissopimuksen taustalla oleva logiikka on selkeää: lisäämään sopimukseen 
osallistuvien maiden tietämystä vaarallisten kemikaalien ja torjunta-ainevalmisteiden 
ominaisuuksista. Se tarjoaa maille tietoja ja keinoja myrkyllisten kemikaalien epätoivotun 
tuonnin lopettamiseksi. Yleissopimuksessa viejää vaaditaan ilmoittamaan mahdollisesti 
vaarallisten aineiden viennistä ja kehotetaan viejämaata noudattamaan tuojamaiden ja 
läpikulkumaiden päätöksiä.
Kyseisessä ehdotuksessa mennään huomattavasti yleissopimuksen vaatimuksia pidemmälle. 

  
1 On syytä panna merkille, että tuomioistuin "antoi samaan aikaan toisen tuomion, jossa se kumosi samasta 
syystä yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 19. päivänä joulukuuta 2002 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2003/106/EY. Komissio teki tästä hiljattain erillisen ehdotuksen, joka hyväksyttiin 
neuvostossa 25. syyskuuta 2006 (päätös 2006/730/EY)." (KOM(2006)0745, s. 3).
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Komission perusteluissa eroavaisuudet tiivistettiin seuraavasti:
"– Sääntöjä sovelletaan kaikkiin maihin riippumatta siitä, ovatko ne yleissopimuksen 
sopimuspuolia; 
– Vuosittaista vienti-ilmoitusta edellytetään suuremmalta määrältä kemikaaleja. 
– PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja ja kemikaaleja, jotka ovat yhteisössä kiellettyjä tai 
ankaran sääntelyn alaisia missä tahansa yleissopimuksessa tarkoitetussa käyttöryhmässä, ei 
voida viedä ilman tuojamaiden nimenomaista suostumusta;
– Tiettyjen esineiden ja kemikaalien (kuten niiden kemikaalien, jotka kuuluvat myös pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen soveltamisalaan), vienti on 
kielletty;
– Kaikki kolmansiin maihin vietävät vaaralliset kemikaalit on merkittävä ja pakattava samalla 
tavoin kuin yhteisössä." (KOM(2006) 745, s. 3).

Uudessa asetuksessa ehdotetut tekniset muutokset

Nämä muutokset perustuvat kumotun asetuksen (EY) N:o 304/2003 täytäntöönpanosta 
saatuihin kokemuksiin, ja niillä on tarkoitus tehostaa ehdotuksen toimivuutta. Valmistelija 
haluaa kommentoida seuraavaa:

1. Viejän määritelmä on asianmukainen, ja siinä otetaan huomioon Euroopan parlamentin 
huoli siitä, että sen oikeushenkilön, jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään ja jonka on 
ilmoitettava jäsenvaltion nimetylle kansalliselle viranomaiselle, olisi oltava sijoittautunut 
kyseiseen jäsenvaltioon (3 artiklan 15 kohta).

2. Valmisteen määritelmä (kahdesta tai useammasta aineesta koostuva seos tai liuos) on 
hyväksyttävä, ja valmiste on luokittelusta, pakkauksesta ja merkinnöistä annetun direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti varustettava pakkausmerkinnöillä, jos sitä edellytetään (3 artiklan 2 
kohta ja 1 artiklan 2 kohta).

3. Nimenomaista suostumusta koskeva menettelyä on ehdotuksen 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisessa muodossaan pidettävä myönteisenä, mutta se on aiheuttanut pelkoa EU:n alueen 
kauppiaiden keskuudessa. 13 artiklan järkeily on asianmukaista, koska siinä todetaan, että 
ehdotuksen liitteeseen I sisältyvässä 3 osassa lueteltuja kemikaaleja ei saa viedä ilman 
tuojamaan nimenomaista suostumusta. Samaa lähestymistapaa sovelletaan kemikaaleihin, 
jotka on yhteisössä kielletty tai säännelty ja joihin sovelletaan PIC-ilmoitusmenettelyä. 

Kuitenkin "noin puolessa tapauksista tuojamaasta ei saada vastinetta nimenomaista 
suostumusta koskeviin pyyntöihin viejäjäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten 
ja komission yrityksistä huolimatta. Joissain tapauksissa vastinetta ei ole tullut kuukausien tai 
vuosienkaan jälkeen."(KOM(2006) 745, sivu 5). Uudessa asetusehdotuksessa tätä tilannetta 
pyritään korjaamaan asetettavilla aikarajoilla ja väliaikaisilla toimilla tai joustavammalla 
tulkinnalla. 

4. Kemikaalituonnin ja -viennin tullivalvonnan tiukentaminen on ollut jatkuva huolenaihe 
sekä EU:lle että sen jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla on tärkeä tehtävä, 
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koska he ovat vastuussa tämän tyyppisten asetusten vaatimustenmukaisuuden 
varmistamisesta. Ehdotetun asetuksen 17 artiklassa on useita toimia, kuten kemikaalien 
vienti-ilmoituksissa olevien koodinumerojen luettelointi sekä komission EXEDIM-
tietokannan kehittäminen. Molemmat toimet auttavat konkretisoimaan EU:n suunnittelemia 
PIC-lisävaatimuksia Jäljellä on silti vielä yksi kysymys: on epäselvää vähentääkö tämä 
ehdotettu asetus tullin ja viejien hallinnollista taakkaa.

Ehdotettujen tarkistusten logiikka 

Tarkistusten logiikka on hyvin yksinkertainen: ehdotettua oikeudellista kehystä on tuettava; 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita on noudatettava; hallinnolliset kulut olisi pidettävä 
minimissään; ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun tason on oltava EU:n lainsäädännön 
mukaista.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
13 artiklan 7 kohdan johdantokappale

7. Viejän nimetty kansallinen viranomainen 
voi komissiota kuultuaan päättää, että vienti 
voidaan toteuttaa, jos kaikkien kohtuullisten 
ponnistelujen jälkeen nimenomaista 
suostumusta koskevaan pyyntöön ei ole 
saatu vastinetta 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti seuraavissa määräajoissa: 

7. Viejän nimetty kansallinen viranomainen 
voi komissiota kuultuaan päättää, että vienti 
voidaan toteuttaa, jos nimenomaista 
suostumusta koskevaan pyyntöön ei ole 
saatu vastinetta 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti seuraavissa määräajoissa: 

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto on liian epämääräinen, sillä "kohtuullisten ponnistelujen" käsite voi 
vaihdella. 

Tarkistus 2
13 artiklan 7 kohdan a ja b alakohta

a) 60 päivää, jos tuojasopimuspuolimaan tai a) 30 päivää alkuperäisen pyynnön jälkeen, 
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muun tuojamaan virallisista lähteistä on 
saatu näyttöä siitä, että kemikaali on tuonnin 
aikana luvallinen, rekisteröity tai sallittu tai 
sitä on hiljattain käytetty 
tuojasopimusmaassa tai muussa tuojamaassa 
tai tuotu siihen eikä sen käytön kieltämiseksi 
ole ryhdytty sääntelytoimiin;

jos tuojasopimuspuolimaan tai muun 
tuojamaan virallisista lähteistä on saatu 
näyttöä siitä, että kemikaali on tuonnin 
aikana luvallinen, rekisteröity tai sallittu tai 
sitä on hiljattain käytetty 
tuojasopimusmaassa tai muussa tuojamaassa 
tai tuotu siihen eikä sen käytön kieltämiseksi 
ole ryhdytty sääntelytoimiin; 

b) 90 päivää kaikissa muissa tapauksissa. b) 60 päivää alkuperäisen pyynnön jälkeen
kaikissa muissa tapauksissa.

Perustelu 

On epäselvää, minkä toimen yhteydessä aikaraja otetaan käyttöön. Lyhyempi aikaraja 
helpottaa kauppaa ja estää eurooppalaisia yrityksiä joutumasta epäedulliseen 
kilpailuasemaan Euroopan ulkopuolisiin yrityksiin nähden.

Tarkistus 3
13 artiklan 8 kohdan 1 alakohdan a, b ja c alakohta

a) kutakin 6 kohdan a alakohdan mukaisesti 
saatua nimenomaista suostumusta varten 
vaaditaan uusi nimenomainen suostumus 
kolmannen kalenterivuoden lopussa siitä, 
kun suostumus on myönnetty, jos 
suostumuksen ehdoissa ei muuta edellytetä;

a) kutakin 6 kohdan a alakohdan mukaisesti 
saatua nimenomaista suostumusta varten 
vaaditaan uusi nimenomainen suostumus 
viidennen kalenterivuoden lopussa siitä, kun 
suostumus on myönnetty, jos suostumuksen 
ehdoissa ei muuta edellytetä;

b) jos pyyntöön ei tällä välin ole saatu 
vastinetta, kukin 7 kohdan a alakohdan 
mukaisesti myönnetty poikkeus on voimassa 
enintään kahden kalenterivuoden ajan, jonka 
päätyttyä vaaditaan nimenomainen 
suostumus;

b) jos pyyntöön ei tällä välin ole saatu 
vastinetta, kukin 7 kohdan a alakohdan 
mukaisesti myönnetty poikkeus on voimassa 
enintään neljän kalenterivuoden ajan, jonka 
päätyttyä vaaditaan nimenomainen 
suostumus; 

c) jos pyyntöön ei tällä välin ole saatu 
vastausta, kukin 7 kohdan b alakohdan 
mukaisesti myönnetty poikkeus on voimassa 
enintään 12 kuukauden ajan, jonka 
päätyttyä edellytetään nimenomaista 
suostumusta.

c) jos pyyntöön ei tällä välin ole saatu 
vastausta, kukin 7 kohdan b alakohdan 
mukaisesti myönnetty poikkeus on voimassa 
enintään 2 vuoden ajan, jonka päätyttyä 
edellytetään nimenomaista suostumusta.

Perustelu 

Säännöllisen tarkastelun käyttöönotto johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen ja hallinnolliseen 
taakkaan. Kun nimenomainen suostumus on saatu, sen voimassaolon ei pitäisi päättyä liian 
aikaisin.
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Tarkistus 4
13 alakohdan 8 kohdan 3 alakohta

Edellä c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
vientiä ei voida jatkaa kulloinkin asetetun 
määräajan jälkeen, jos nimenomaista 
suostumusta ei saada tai 7 kohdan 
a alakohdan edellytykset eivät täyty sen 
jälkeen kun nimenomaista suostumusta on 
pyydetty uudelleen.

Edellä c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
vientiä ei voida jatkaa kulloinkin asetetun 
määräajan jälkeen, jos nimenomaista 
suostumusta ei saada tai jos yksikään 
7 kohdan a alakohdassa tarkoitettu edellytys 
ei täyty sen jälkeen kun nimenomaista 
suostumusta on pyydetty uudelleen tai 
tuojaosapuoli ei ole vastannut uuteen 
nimenomaista suostumusta koskevaan 
pyyntöön 30 päivän kuluessa.

Perustelu 

Viennin olisi sallittava jatkua vastausta odotettaessa. Muussa tapauksessa eurooppalaisia 
viejiä rangaistaan tiettyjen maiden hidastelusta.
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