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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide 
ekspordi ja impordi kohta
(KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0745)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0439/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 7 lõige 6

6. Lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused 
lõpevad järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

6. Lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused 
lõpevad järgmiste tingimuste täitmise 
korral:

a) kemikaali suhtes on hakanud kehtima 
PIC-menetluse nõue; 

a) kemikaali suhtes on hakanud kehtima 
PIC-menetluse nõue; 

b) konventsiooniosaline importiv riik on 
konventsiooni artikli 10 lõike 2 kohaselt 
sekretariaadile vastanud, kas ta nõustub 
kemikaali importimisega või ei;

b) konventsiooniosaline importiv riik on 
konventsiooni artikli 10 lõike 2 kohaselt 
sekretariaadile vastanud, kas ta nõustub 
kemikaali importimisega või ei; 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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c) sekretariaat on teavitanud komisjoni 
vastusest ja komisjon on saatnud teabe 
edasi liikmesriikidele.

c) sekretariaat on teavitanud komisjoni 
vastusest ja komisjon on saatnud teabe 
edasi liikmesriikidele;

Esimest punkti ei kohaldata, kui 
konventsiooniosaline importiv riik 
selgesõnaliselt, näiteks impordiotsuse teel 
või muul viisil, nõuab eksportivatelt 
riikidelt ekspordist teatamise jätkamist.
Lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused 
lõpevad ka järgmiste tingimuste täitmise 
korral:
a) importiva konventsiooniosalise või muu 
riigi pädev asutus on loobunud nõudest, et 
kemikaali eksportimisest tuleb eelnevalt 
teatada;

c a) importiva konventsiooniosalise või 
muu riigi pädev asutus on loobunud 
nõudest, et kemikaali eksportimisest tuleb 
eelnevalt teatada; 

b) komisjon on saanud sekretariaadi või 
importiva konventsiooniosalise või muu 
riigi pädeva asutuse teabe, edastanud selle 
liikmesriikidele ja teinud kättesaadavaks 
Internetis.

c b) komisjon on saanud sekretariaadi või 
importiva konventsiooniosalise või muu 
riigi pädeva asutuse teabe, edastanud selle 
liikmesriikidele ja teinud kättesaadavaks 
Internetis.

Punkti a ei kohaldata, kui 
konventsiooniosaline importiv riik nõuab 
selgesõnaliselt, näiteks impordiotsuse teel 
või muul viisil, eksportivatelt riikidelt 
ekspordist teatamise jätkamist.

Selgitus

Viide esimesele lõigule ei ole täiesti selge. Selle täpsustamiseks viidatakse 
muudatusettepanekus punktile a. Loogilisem oleks asetada kõnealune tekst lõike 6 lõppu, nii 
et saaks välja jätta lause „Lõigetes ... täitmise korral“.

Muudatusettepanek 2
Artikli 13 lõige 7

7. Eksportija riigi määratud asutus võib 
pärast komisjoniga kooskõlastamist 
otsustada eksporti lubada, kui kõigile 
mõistlikele jõupingutustele vaatamata ei 
ole lõike 6 punkti a kohasele selgesõnalise 
nõusoleku taotlusele saadud vastust 
järgmiste tähtaegade jooksul:

7. Eksportija riigi määratud asutus võib 
pärast komisjoniga kooskõlastamist 
otsustada eksporti lubada, kui kõigile 
mõistlikele jõupingutustele vaatamata ei 
ole lõike 6 punkti a kohasele selgesõnalise 
nõusoleku taotlusele saadud vastust 60 
päeva jooksul, kui importiva 
konventsiooniosalise või muu importiva 
riigi ametlikest allikatest on saadud 
tõendid, et kemikaal on asjaomasesse 
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konventsiooniosalisse või muusse riiki 
importimise ajal seal litsentseeritud, 
registreeritud või lubatud.

a) 60 päeva, kui importiva 
konventsiooniosalise või muu importiva 
riigi ametlikest allikatest on saadud 
tõendid, et kemikaal on asjaomasesse 
konventsiooniosalisse või muusse riiki 
importimise ajal seal litsentseeritud, 
registreeritud või lubatud või seda on 
kõnealuses riigis hiljuti kasutatud või 
sinna imporditud ja ei ole võetud 
regulatiivmeetmeid selle kasutamise 
keelamiseks;
b) 90 päeva kõigil muudel juhtudel.

Selgitus

Kõnealune uus säte on nii paindlik, et ei ole kooskõlas käesoleva määruse eesmärgiga, see 
tähendab riikide kaitsmisega, kes suudavad vähem hinnata või isegi ei suuda hinnata ohtlikke 
kemikaale. Nimetatud juhtudel ei peaks olema vaikivat nõusolekut. Et vältida ohtlike 
kemikaalide (mis on keelatud või mida on rangelt piiratud ELis) kontrollimatut importi 
kolmandatesse riikidesse, tehakse ettepanek osaliselt piirata kõnealust uut sätet.

Muudatusettepanek 3
Artikli 13 lõike 8 esimene, teine ja kolmas lõik

8. Lõike 6 punkti a kohaselt antud iga 
selgesõnalise nõusoleku või lõike 7 kohase 
tingimusest loobumise kehtivuse vaatab 
komisjon asjaomaste liikmesriikidega nõu 
pidades läbi järgmise ajakava kohaselt:

8. Lõike 6 punkti a kohaselt antud iga 
selgesõnalise nõusoleku või lõike 7 kohase 
tingimusest loobumise kehtivuse vaatab 
komisjon asjaomaste liikmesriikidega nõu 
pidades läbi järgmise ajakava kohaselt:

a) lõike 6 punkti a kohaselt saadud iga 
selgesõnalise nõusoleku puhul nõutakse 
uue selgesõnalise nõusoleku andmist 
kolmanda kalendriaasta lõpul pärast 
nõusoleku andmist, kui nõusoleku 
tingimused ei näe ette teisiti;

a) lõike 6 punkti a kohaselt saadud iga 
selgesõnalise nõusoleku puhul nõutakse 
uue selgesõnalise nõusoleku andmist 
kolmanda kalendriaasta lõpul pärast 
nõusoleku andmist, kui nõusoleku 
tingimused ei näe ette teisiti;

b) kui vahepeal ei ole taotlusele saadud 
vastust, siis tingimusest loobumine lõike 7 
punkti a kohaselt kehtib kuni kaks 
kalendriaastat, mille lõppemisel nõutakse 
selgesõnalist nõusolekut; 

b) kui vahepeal ei ole taotlusele saadud 
vastust, siis tingimusest loobumine lõike 7 
kohaselt kehtib kuni kaksteist kuud, mille 
lõppemisel nõutakse selgesõnalist 
nõusolekut. 
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c) kui vahepeal ei ole taotlusele saadud 
vastust, siis tingimusest loobumine lõike 7 
punkti b kohaselt kehtib kuni 12 kuud, 
mille lõppemisel nõutakse selgesõnalist 
nõusolekut. 
Punktides a ja b viidatud juhtudel võib 
eksport siiski jätkuda ka pärast asjaomase 
ajavahemiku lõppu, kuni saadakse vastus 
uuele selgesõnalise nõusoleku taotlusele.
Punktis c viidatud juhul ei tohi eksport 
jätkuda pärast asjaomase ajavahemiku 
lõppu, kui ei ole saadud selgesõnalist 
nõusolekut või lõike 7 punkti a 
tingimused pärast selgesõnalise 
nõusoleku uue taotluse esitamist ei ole 
täidetud.

Selgitus

Vaikiv nõusolek pikemaks ajavahemikuks ei ole kooskõlas käesoleva määruse eesmärgiga, see 
tähendab riikide kaitsmisega, kes suudavad vähem hinnata või isegi ei suuda hinnata ohtlikke 
kemikaale. Et vältida ohtlike kemikaalide (mis on keelatud või mida on rangelt ELis piiratud) 
kontrollimatut importi kolmandatesse riikidesse, tehakse ettepanek osaliselt piirata kõnealust 
uut sätet.

Muudatusettepanek 4
Artikli 19 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Käesoleva määruse kohasel teabe 
edastamisel, ilma et see piiraks nõukogu 
direktiivi 90/313/EMÜ, ei käsitleta 
konfidentsiaalsena järgmist teavet:

3. Käesoleva määruse kohasel teabe 
edastamisel, ilma et see piiraks nõukogu 
direktiivi 90/313/EMÜ, ei käsitleta 
konfidentsiaalsena vähemalt järgmist 
teavet:

Selgitus

Muud teavet kui artikli 19 lõikes 3 loetletud teavet käsitletakse samuti 
mittekonfidentsiaalsena. Et vältida kõnealust vääritimõistmist, tehakse ettepanek selgitada, et 
käesoleva lõike sõnastus ei ole piiratud loetelu.

Muudatusettepanek 5
Artikli 22 lõike 4 teine ja kolmas lõik

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 850/2004 reguleeritava kemikaali 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 850/2004 reguleeritava kemikaali 
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lisamine V lisasse toimub samasuguse 
korra alusel.

või muu kemikaali lisamine V lisasse 
toimub samasuguse korra alusel.

Kõik muud I lisa muudatused, sealhulgas 
olemasolevate kannete muudatused, ning 
II, III, IV ja VI lisa muudatused ning V lisa 
olemasolevate kannete muudatused 
võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Kõik muud I lisa muudatused, sealhulgas 
olemasolevate kannete muudatused, ning 
II, III, IV ja VI lisa muudatused ning V lisa 
olemasolevate kannete muudatused 
võetakse vastu artikli 24 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse abil.

Selgitus

Esimene muudatus tähendab, et muid kemikaale, v.a püsivad orgaanilised saasteained, saab 
samuti lisada V lisasse, näiteks ekspordikeeld elavhõbedale, mis on praegu 
kaasotsustamismenetluses.

Teine muudatus annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kontrolliõiguse, mis on oluline 
tulevaste ettepanekute jaoks, et muuta olulisi lisasid.

Muudatusettepanek 6
Artikli 24 lõige 1

1. Komisjoni abistab direktiivi 
67/548/EMÜ artikli 29 kohaselt asutatud 
komitee.

1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja 
millega asutatakse Euroopa Kemikaalide 
Agentuur1) kohaselt asutatud komitee.

___________
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Muudetud 
ELTs L 136, 29.5.2007, lk 3.

Selgitus

Artiklis 24 tehakse ettepanek säilitada komitee, mis on asutatud direktiivi 67/548/EMÜ artikli 
29 kohaselt. Siiski lõpetab kõnealune komitee tegevuse 2010. aastal kooskõlas ettepanekuga 
võtta vastu määrus ühtse ülemaailmse süsteemi kohta (KOM(2007)355, 27. juuni 2007). 
Vahepeal on juba loodud komitee REACHi määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt. 
Et prognoosida tulevikku, on parem kasutada sama komiteed nagu REACHi määruses.

Muudatusettepanek 7
I lisa 1. osa tabeli 15. rida

Komisjoni ettepanek
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arseeniühendid p(2) sr

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

arseen ja
arseeniühendid

p(2) sr

Selgitus

Käesolevas lisas tuleb samuti ära mainida poolmetalli arseeni ennast.

Muudatusettepanek 8
I lisa 1. osa tabeli 28 a rida (uus)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

klordekoon 143-50-0 205-601-3 p(2) sr

Selgitus

Kemikaali klordekoon on mainitud püsivate orgaaniliste saasteainete määruse (EÜ) nr 
850/2004 IV lisas ja see tuleb seetõttu lisada vähemalt käesoleva määruse I lisa 1. osasse. 
Kuna klordekooni mõju hindamine puudub, ei saa kemikaali lisada I lisa 2. osasse (loetelu, 
mis hõlmab kemikaale, mis vastavad PIC-teatamise tingimustele).

Muudatusettepanek 9
I lisa 1. osa tabeli 61 a rida (uus)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

heksabromobifenüül 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Selgitus

Kemikaali heksabromobifenüül on mainitud püsivate orgaaniliste saasteainete määruse (EÜ) 
nr 850/2004 IV lisas ja see tuleb seetõttu lisada vähemalt käesoleva määruse I lisa 1. osasse. 
Kuna heksabromobifenüüli mõju hindamine puudub, ei saa kemikaali lisada I lisa 2. osasse 
(loetelu, mis hõlmab kemikaale, mis vastavad PIC-teatamise tingimustele).

Muudatusettepanek 10
I lisa 1. osa tabeli 68. rida

Komisjoni ettepanek
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elavhõbeda ühendid,
kaasa arvatud 
elavhõbeda 
anorgaanilised 
ühendid, elavhõbeda 
alküül-, alkoksüalküül-
ja arüülühendid #

10112-91-1, 
21908-53-2 ja 

muud

233-307-5, 
244-654-7 
ja muud

28273980, 
28259050 ja 
muud

p(1)-p(2) b-sr Vt PIC-ringkiri 
aadressil 
www.pic.int/

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

elavhõbe ja
elavhõbeda ühendid, 
kaasa arvatud 
elavhõbeda 
anorgaanilised 
ühendid, elavhõbeda 
alküül-, alkoksüalküül-
ja arüülühendid #

10112-91-1, 
21908-53-2 ja 

muud

233-307-5, 
244-654-7 
ja muud

28273980, 
28259050 ja 
muud

p(1)-p(2) b-sr Vt PIC-ringkiri 
aadressil 
www.pic.int/

Selgitus

Käesolevas lisas tuleb samuti ära mainida metall elavhõbe ise.

Muudatusettepanek 11
I lisa 3. osa tabeli 20. rida

Komisjoni ettepanek

elavhõbeda ühendid, kaasa 
arvatud elavhõbeda 
anorgaanilised ühendid, 
elavhõbeda alküül-, 
alkoksüalküül- ja arüülühendid

pestitsiid

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

elavhõbe ja elavhõbeda 
ühendid, kaasa arvatud 
elavhõbeda anorgaanilised 
ühendid, elavhõbeda alküül-, 
alkoksüalküül- ja arüülühendid 

pestitsiid

Selgitus

Käesolevas lisas tuleb samuti ära mainida metall elavhõbe ise.



PE 392.247v01-00 12/15 PR\678478ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 12
V lisa rida 1 a (uus)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

elavhõbe EÜ nr 231-106-7, CASi nr 7439-97-6, 
CN-kood 280540

Selgitus

Loetelu tuleb täiendada ja ajakohastada. See tähendab kemikaalide lisamist, mis on allutatud 
ELi ekspordikeelule kindlal kuupäeval tulevikus, näiteks elavhõbe. Juba praegu on selge, et 
elavhõbeda eksport keelustatakse lähitulevikus (peaaegu kindlasti enne käesoleva määruse 
jõustumist).
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SELETUSKIRI

1. Taust

Rotterdami konventsioon teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks 
kauplemiseks eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) menetluse kohta võeti vastu 1998. aasta 
septembris ja see jõustus 24. veebruaril 2004. aastal. Konventsioon rakendati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 304/2003 ohtlike 
kemikaalide ekspordi ja impordi kohta1.

Komisjon oli sunnitud esitama hagi nõukogu ja Euroopa Parlamendi vastu Euroopa Kohtule, 
kuna ei nõustunud muudatustega õiguslikus aluses (ühisest kaubanduspoliitikast 
keskkonnapoliitikani). Oma 10. jaanuari 2006. aasta kohtuotsuses tühistas Euroopa Kohus 
määruse, kuna see pidi põhinema Euroopa Ühenduse asutamislepingu2 artiklil 133 ja artikli 
175 lõikel 1. Samas leidis kohus, et määrust tuleb kohaldada kuni uue, õigel õiguslikul alusel 
põhineva määruse vastuvõtmiseni, mis peab toimuma mõistliku aja jooksul. Komisjon esitas 
seetõttu uue ettepaneku võtta vastu uus määrus, mis põhineb kahel eespool nimetatud 
õiguslikul alusel. Samas tegi komisjon ettepaneku teatavate tehniliste muudatuste kohta 
ettepanekus kuni käesoleva ajani saadud kogemuste aruande raames.

2. Komisjoni ettepaneku teema

Sisuliselt on sõnastus peaaegu identne määrusega (EÜ) nr 304/2003, välja arvatud uus 
kahekordne õiguslik alus ja mõned tehnilised muudatused sisus rakendusaruande 
(KOM(2006)747) kontekstis.

Määrusega rakendatakse Euroopa Ühenduse Rotterdami konventsioon. Kavas on edendada 
osapooltevahelist ühisvastutust seoses rahvusvahelise kauplemisega kemikaalidega, mis mujal 
on range kontrolli all või keelatud. Teabevahetuse abil osapoolte vahel ning kohustusliku 
riikliku otsustamismenetluse abil kõnealuste kemikaalide impordi ja ekspordi nõuetele 
vastavuse kohta suurendatakse asjaomaste riikide teadlikkust. Määrus hõlmab lisasid, kus 
loetletakse ohtlikud ained, mille ekspordist tuleb igal aastal importivatele riikidele teada anda. 
Mõne aine puhul tuleb saada selgesõnaline luba importivalt riigilt, enne kui ainet tohib 
eksportida. Seda nimetatakse eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) menetluseks.

Et luua selge ülevaade määrusest, on oluline ära märkida, et on olemas neli ainete kategooriat:

1. kemikaal, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue: iga kemikaal, mille kasutamine 
ühenduses on keelustatud või rangelt piiratud ühes või mitmes kategoorias või 
alakategoorias, ja iga I lisa 1. osas loetletud kemikaal, mille suhtes kehtib PIC-
menetluse nõue;

2. kemikaal, mis vastab PIC-teatamise tingimustele: iga kemikaal, mille kasutamine 
ühenduses või liikmesriigis on keelustatud ühes või mitmes kategoorias, mis on 
loetletud I lisa 2. osas;

  
1 ELT L 67, 6.3.2003, lk 1.
2 Kohtuasi C-178/03.
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3. kemikaal, mille suhtes kehtib PIC-menetluse nõue: iga kemikaal, mida on loetletud 
määruse I lisa 3. osas (ja Rotterdami konventsiooni III lisas), millele kohaldub PIC-
menetlus vastavalt Rotterdami konventsioonile;

4. kemikaalid ja tooteartiklid, mille eksport on keelatud ja mis on loetletud käesoleva 
määruse V lisas.

Üksnes kolmas kategooria on võetud otse Rotterdami konventsioonist. Ülejäänud kategooriad 
tulenevad teistest ELi õigusaktidest või katsetest näha ette Rotterdami konventsiooni 
võimalikke laiendusi. Lisaks võib öelda, et kategooriad 1–4 vastavad üha rangematele 
eeskirjadele.

On loogiline, et EL peab sellega seoses võtma kaugeleulatuvamaid meetmeid, kui on ette 
nähtud Rotterdami konventsioonis. Praegu on Rotterdami konventsiooni III lisas loetletud 39 
ainet, millele kohaldub PIC-menetlus. See tähendab, et riigid võivad keelduda nende ainete 
impordi lubamisest. Alates 2004. aastast ei ole sellesse loetellu lisatud ühtki uut ainet. 
Järgmisel aastal lisatakse tõenäoliselt loetellu pestitsiid endosulfaan ja biotsiid tributüültina. 
Kahe aasta pärast võidakse lisada veel neli kemikaali: bensidiin ja selle soolad, endriin, 
metamidofoss ja mireks. Lisaks on olemas loetelu 160 kemikaalist, mis ootavad otsust. Siiski 
on otsuste tegemine väga töömahukas ja aeglane. Hoolimata korduvatest katsetest ei ole veel 
tõestatud, et oleks võimalik lisada valge asbest (krüsotiil) ainete loetellu, mille suhtes 
kohaldatakse PIC-menetlust.

Põhimõttelised muudatused, mis tehakse komisjoni ettepanekus kehtiva määruse kohta, on 
järgmised: 

1. Õigusliku aluse muutmine: EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1 (keskkond) asendatakse 
kahekordse õigusliku alusega: EÜ asutamislepingu artikkel 133 (ühine kaubanduspoliitika) ja 
EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1 (keskkond);

2. eksportija määratluse muutmine, et hõlmata eksportijaid, kes ei asu ELis ja kes ekspordivad 
EList; 

3. selgesõnalise nõusoleku sätete muutmine, et võimaldada eksporte, kui selgesõnalise 
nõusoleku taotlusele importida ainet ei saada piisavalt kiiret vastust;

4. vastutuse ümbersuunamine liikmesriikidelt komisjonile impordiotsuste saamise eest 
kolmandatelt riikidelt;

5. õigusaktide kasutuselevõtmine, et muuta tolliasutustele lihtsamaks määruse sätete 
jõustamist ekspordi valdkonnas. See hõlmab ainulaadsete ühtlustatud nomenklatuuri koodide 
kasutuselevõtmist, märkimist Euroopa ühenduste integreeritud tariifis (TARIC), mis hõlmab 
kõiki ühenduse meetmeid, mis on seotud tollitariifide, kaubandusmeetmete ja 
põllumajandusega, mida kohaldatakse Euroopa Kemikaaliameti veebilehe kaubanduse- ja 
tollimoodulis, mis võimaldab tolliametnikel kontrollida teabe vastavust määrusele.

Punkt 1 on kohtuotsuse vältimatu tagajärg; ülejäänud punktid on peamiselt tehnilised 
muudatused, mis tulenevad eespool nimetatud hindamisaruandest.
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3. Märkused komisjoni ettepaneku kohta

On oluline, et võetakse vastu piisavad reeglid maailma ja Euroopa tasandil, et tagada 
keskkonna ja rahvatervise kaitse kõrge tase. Probleemid, mis on seotud ohtlike ainete 
rahvusvahelise kaubandusega, muudavad selle vajalikuks. Komisjoni ettepanek annab panuse 
poliitilise infrastruktuuri arengusse vähemarenenud riikides. Selle abil saaks võidelda 
kemikaalide vastutustundetu kasutamise vastu, mis vastasel korral kahjustaks ökoloogiat, 
majandust ja töötingimusi.

Raportöör kiidab heaks enamiku muudatustest. Üksnes ekspordiloa selgesõnalise nõusoleku 
sätete muudatusettepanekutele seisab ta vastu. Ettepanek ei vasta täielikult REACHi 
määrusele.

3.1 Veo lubamine ilma selgesõnalise nõusolekuta
Majanduslikust seisukohast on praegune olukord ebarahuldav Euroopa eksportijatele, kui nad 
ei saa vastust importivatelt riikidelt ainete kohta, mis on loetletud I lisa 2. osas. Need on 
ained, mille suhtes kohaldatakse PIC-menetlust Euroopa õiguse alusel, kuid mida ei ole veel 
hõlmatud Rotterdami konventsioonis. EL nõuab seni (näiteks vastavalt määrusele, nagu see 
praegu on) ühepoolselt selgesõnalist nõusolekut importivatelt riikidelt nende ainete kohta. 
Väljastpoolt ELi pärit eksportijad võivad neid aineid tarnida ilma importivalt riigilt eelnevat 
nõusolekut saamata.

Komisjoni ettepanek võimaldab eksportida ajutiselt, kui selgesõnalist nõusolekut ei ole 
saadud. Seega saavad Euroopa eksportijad neid kemikaale, mis on Euroopas rangelt piiratud, 
eksportida palju lihtsamalt. Kui importiv riik ei suuda teha ekspordiotsust 90 päeva jooksul, 
võib eksporti jätkata 12 kuu jooksul. Pärast seda tuleb uuesti nõuda nõusolekut. Kõnealuse 
paindlikuma lähenemisviisi puuduseks on see, et riik, kes ei suuda vastata 90 päeva jooksul, ei 
saa enam kasutada kaitset nende ainete impordi eest, mis on ELis rangelt reguleeritud. 
Keskkonnaalasest seisukohast on see soovitamatu ja kavatsemata tulemus. Siiski peab 
lähtepunkt olema selline, et arvesse võetakse vähimarenenud riikide kaitset. Kaks kriteeriumi, 
mille alusel liikmesriikide pädevad asutused võivad otsustada pärast mittevastamisperioodi 
ekspordi lubamist, on õigustatavad: aine mõju hindamise ja nõusoleku olemasolu importivas 
riigis või asjaolu, et importiv riik on OECD riik. Siiski ei kiida raportöör heaks argumenti, et 
aineid saab eksportida, kui samu aineid on eelnevalt imporditud kõnealusesse riiki, ilma et riik 
oleks võtnud reguleerivaid meetmeid. Õigusakti eesmärk on lõppude lõpuks julgustada 
haldusmeetmeid vähemarenenud riikides.

3.2 Seos teiste õigusaktidega
On oluline lisada nõuetekohaselt kõnealusesse määrusesse keelud või piirangud kemikaalide 
kasutamisele, mis tulenevad uutest või muudetud direktiividest ja määrustest. Kemikaalide 
loetelu peab olema täielik. Järgmiste ELi õigusaktide korral on eriti oluline veenduda, kas 
asjaomased kemikaalid tuleb lisada käesoleva määruse lisadesse:

• püsivate orgaaniliste saasteainete määrus (EÜ) nr 850/2004, IV lisa;

• REACHi määrus (EÜ) nr 1907/2006, XVII lisa;

• direktiiv 67/549/EMÜ, I lisa.
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