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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien 
viennistä ja tuonnista
(KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0745)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0439/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
7 artiklan 6 kohta

6. Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt 
velvollisuudet lakkaavat olemasta 
voimasta, kun seuraavat edellytykset on 
täytetty:

6. Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt 
velvollisuudet lakkaavat olemasta 
voimasta, kun seuraavat edellytykset on 
täytetty:

a) kemikaalista on tullut PIC-menettelyä 
edellyttävä kemikaali;

a) kemikaalista on tullut PIC-menettelyä 
edellyttävä kemikaali;

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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b) tuojamaa, joka on yleissopimuksen 
sopimuspuoli, on toimittanut 
yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vastineen sihteeristölle 
ilmoittaen, hyväksyykö se kemikaalin 
tuonnin vai ei;

b) tuojamaa, joka on yleissopimuksen 
sopimuspuoli, on toimittanut 
yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vastineen sihteeristölle 
ilmoittaen, hyväksyykö se kemikaalin 
tuonnin vai ei;

c) komissio on saanut tämän tiedon 
sihteeristöltä ja toimittanut sen edelleen 
jäsenvaltioille.

c) komissio on saanut tämän tiedon 
sihteeristöltä ja toimittanut sen edelleen 
jäsenvaltioille;

Ensimmäisestä alakohtaa ei sovelleta, kun 
tuojamaa, joka on yleissopimuksen 
sopimuspuoli, vaatii nimenomaan, että 
viejämaat toimittavat jatkuvasti vienti-
ilmoituksia, esimerkiksi tuontipäätöksen 
avulla tai muulla tavoin.
Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt 
velvollisuudet lakkaavat myös, kun 
seuraavat edellytykset on täytetty:
a) tuojasopimuspuolen tai muun tuojamaan 
asiasta vastaava viranomainen on 
kumonnut vaatimuksen ennen kemikaalin 
vientiä tehtävästä ilmoituksesta;

c a) tuojasopimuspuolen tai muun 
tuojamaan asiasta vastaava viranomainen 
on kumonnut vaatimuksen ennen 
kemikaalin vientiä tehtävästä 
ilmoituksesta;

b) komissio on saanut tiedon sihteeristöltä 
tai tuojasopimuspuolen tai muun 
tuojamaan asiaa hoitavalta viranomaiselta 
ja toimittanut sen edelleen jäsenvaltioille 
sekä asettanut sen saataville Internetiin.

c b) komissio on saanut tiedon 
sihteeristöltä tai tuojasopimuspuolen tai 
muun tuojamaan asiaa hoitavalta 
viranomaiselta ja toimittanut sen edelleen 
jäsenvaltioille sekä asettanut sen saataville 
Internetiin.

Edellä a alakohtaa ei sovelleta, kun 
tuojamaa, joka on yleissopimuksen 
sopimuspuoli, vaatii nimenomaan, että 
viejämaat toimittavat jatkuvasti vienti-
ilmoituksia, esimerkiksi tuontipäätöksen 
avulla tai muulla tavoin.

Perustelu

Viittaus "ensimmäiseen alakohtaan" ei ole täysin selvä. Selvyyden vuoksi tarkistuksessa 
viitataan a alakohtaan. On loogisempaa sijoittaa teksti 6 kohdan loppuun, jotta voidaan 
poistaa virke "Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvollisuudet ... täytetty".

Tarkistus 2
13 artiklan 7 kohta
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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 
kaikkien kohtuullisten ponnistelujen 
jälkeen nimenomaista suostumusta 
koskevaan pyyntöön ei ole saatu vastinetta 
6 kohdan a alakohdan mukaisesti 
60 päivän kuluessa, jos 
tuojasopimuspuolimaan tai muun 
tuojamaan virallisista lähteistä on saatu 
näyttöä siitä, että kemikaali on tuonnin 
aikana luvallinen, rekisteröity tai sallittu.

a) 60 päivää, 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.

Perustelu

Tämä uusi säännös on niin joustava, ettei se vastaa asetuksen tavoitetta, joka on niiden 
valtioiden suojelu, jotka eivät kykene yhtä hyvin tai eivät jopa lainkaan kykene arvioimaan 
näitä vaarallisia kemikaaleja. Näissä tapauksissa ei pitäisi käyttää hiljaista suostumusta. 
Jotta vältetään vaarallisten aineiden (jotka ovat kiellettyjä tai tiukasti rajoitettuja EU:ssa) 
valvomaton tuonti kolmansiin maihin, ehdotetaan tämän uuden säännöksen osittaista 
rajoittamista.

Tarkistus 3
13 artiklan 8 kohdan 1, 2 ja 3 alakohta

8. Komissio tarkistaa kunkin 6 kohdan 
a alakohdan mukaisesti saadun 
nimenomaisen suostumuksen 
voimassaolon tai 7 kohdan mukaisesti 
myönnetyn poikkeuksen säännöllisesti 
kyseisiä jäsenvaltioita kuullen seuraavasti:

8. Komissio tarkistaa kunkin 6 kohdan 
a alakohdan mukaisesti saadun 
nimenomaisen suostumuksen 
voimassaolon tai 7 kohdan mukaisesti 
myönnetyn poikkeuksen säännöllisesti 
kyseisiä jäsenvaltioita kuullen seuraavasti:

a) kutakin 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti saatua nimenomaista 
suostumusta varten vaaditaan uusi 

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

nimenomainen suostumus kolmannen 
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 mukaisesti 
myönnetty poikkeus on voimassa enintään 
kahdentoista kuukauden 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.
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa vientiä voidaan kuitenkin 
jatkaa kulloinkin asetetun määräajan 
jälkeen odotettaessa vastinetta uuteen 
nimenomaista suostumusta koskevaan 
pyyntöön.
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.

Perustelu

Pidempää ajanjaksoa koskeva hiljainen suostumus ei vastaa asetuksen tavoitetta, joka on 
niiden valtioiden suojelu, jotka eivät kykene yhtä hyvin tai eivät jopa lainkaan kykene 
arvioimaan näitä vaarallisia kemikaaleja. Jotta vältetään vaarallisten aineiden (jotka ovat 
kiellettyjä tai tiukasti rajoitettuja EU:ssa) valvomaton tuonti kolmansiin maihin, ehdotetaan 
tämän uuden säännöksen osittaista rajoittamista.

Tarkistus 4
19 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Tämän asetuksen mukaisessa tietojen 
välittämisessä ei pidetä luottamuksellisina 
seuraavia asioita, tämän kuitenkaan 

3. Tämän asetuksen mukaisessa tietojen 
välittämisessä ei pidetä luottamuksellisina 
ainakaan seuraavia asioita, tämän 
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rajoittamatta neuvoston direktiivin 
90/313/ETY soveltamista:

kuitenkaan rajoittamatta neuvoston 
direktiivin 90/313/ETY soveltamista:

Perustelu

Voi olla muitakin kuin 10 artiklan 3 kohdassa lueteltuja tietoja, joita ei pidetä 
luottamuksellisina. Tämän väärinkäsityksen välttämiseksi ehdotetaan, että tehdään 
nimenomaisesti selväksi, että kohdan teksti ei ole tyhjentävä luettelo.

Tarkistus 5
22 artiklan 4 kohdan 2 ja 3 alakohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) 850/2004 soveltamisalaan 
kuuluvan kemikaalin sisällyttämisestä 
liitteeseen V päätetään saman menettelyn 
mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) 850/2004 soveltamisalaan 
kuuluvan kemikaalin tai muun kemikaalin
sisällyttämisestä liitteeseen V päätetään 
saman menettelyn mukaisesti.

Kaikki muut muutokset liitteeseen I,
mukaan luettuina muutokset nykyisiin 
nimikekohtiin, sekä muutokset liitteisiin II, 
III, IV ja VI ja liitteessä V oleviin 
nimikekohtiin tehdään 24 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan 
menettelyn mukaisesti.

Kaikki muut muutokset liitteeseen I, 
mukaan luettuina muutokset nykyisiin 
nimikekohtiin, sekä muutokset liitteisiin II, 
III, IV ja VI ja liitteessä V oleviin 
nimikekohtiin tehdään 24 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Ensimmäisellä muutoksella pyritään siihen, että liitteeseen V voitaisiin lisätä myös muita kuin 
pysyviä orgaanisia yhdisteitä, esimerkkinä elohopean vientikielto, josta nyt päätetään 
yhteispäätösmenettelyssä.

Toinen muutos antaa EP:lle ja neuvostolle valvontaoikeuden, mikä on tärkeää olennaisten 
liitteiden muuttamista koskevien tulevien ehdotusten kannalta.

Tarkistus 6
24 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa direktiivin 
67/548/ETY 29 artiklalla perustettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061
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113 artiklalla perustettu komitea.

___________
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1. Oikaisu 
EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

Perustelu

Ehdotuksen 24 artiklassa esitetään direktiivin 67/548/ETY 29 artiklalla perustetun komitean
säilyttämistä. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua järjestelmää koskevan ehdotuksen 
(KOM(2007)0355, 27. kesäkuuta 2007) mukaisesti komitea kuitenkin lakkautetaan vuonna 
2010. Tällä välin REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla on jo perustettu uusi 
komitea. Tulevien muutosten huomioon ottamiseksi on parempi käyttää samaa komiteaa kuin 
REACH-asetuksessa.

Tarkistus 7
Liite I, 1 osa, taulukko, 15 rivi

Komission teksti

Arseeniyhdisteet p(2) sr

Parlamentin tarkistus

Arseeni ja 
arseeniyhdisteet

p(2) sr

Perustelu

Liitteessä on mainittava myös itse metalli arseeni.

Tarkistus 8
Liite I, 1 osa, taulukko, 28 a rivi (uusi)

Parlamentin tarkistus

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

Perustelu

Kemikaali klordekoni mainitaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (EY) N:o 
850/2004 liitteessä IV, joten se olisi ainakin lisättävä tämän asetuksen liitteessä I olevaan 
1 osaan. Koska klordekonista ei ole tehty vaikutustenarviointia, kemikaalia ei voida lisätä 
liitteessä I olevaan 2 osaan (luetteloon, joka koostuu PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvista 
kemikaaleista).
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Tarkistus 9
Liite I, 1 osa, taulukko, 61 a rivi (uusi)

Parlamentin tarkistus

Heksabromibifenyyl
i

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

Perustelu

Kemikaali heksabromibifenyyli mainitaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen 
(EY) N:o 850/2004 liitteessä IV, joten se olisi ainakin lisättävä tämän asetuksen liitteessä I 
olevaan 1 osaan. Koska heksabromibifenyylistä ei ole tehty vaikutustenarviointia, kemikaalia 
ei voida lisätä liitteessä I olevaan 2 osaan (luetteloon, joka koostuu PIC-ilmoitusmenettelyyn 
kuuluvista kemikaaleista).

Tarkistus 10
Liite I, 1 osa, taulukko, 68 rivi

Komission teksti

Elohopeayhdisteet, 
myös epäorgaaniset 
elohopeayhdisteet, 
alkyylielohopea-
yhdisteet sekä 
alkyylioksialkyyli- ja 
aryylielohopea-
yhdisteet#

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

muut

233-307-5, 
244-654-7 

ja muut

2827 39 80, 
2825 90 50 ja 
muut

p(1)- p(2) b - sr Ks. PIC-kiertokirje 
osoitteessa 
www.pic.int/

Parlamentin tarkistus

Elohopea ja 
elohopeayhdisteet, 
myös epäorgaaniset 
elohopeayhdisteet, 
alkyylielohopeayhdiste
et sekä 
alkyylioksialkyyli- ja 
aryylielohopeayhdistee
t#

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

muut

233-307-5, 
244-654-7 

ja muut

2827 39 80, 
2825 90 50 ja 
muut

p(1)- p(2) b - sr Ks. PIC-kiertokirje 
osoitteessa 
www.pic.int/
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Perustelu

Liitteessä on mainittava myös itse metalli elohopea.

Tarkistus 11
Liite I, 3 osa, taulukko, 20 rivi

Komission teksti

Elohopeayhdisteet, myös 
epäorgaaniset 
elohopeayhdisteet, 
alkyylielohopeayhdisteet sekä 
alkyylioksialkyyli- ja 
aryylielohopeayhdisteet

Torjunta-aine

Parlamentin tarkistus

Elohopea ja elohopeayhdisteet, 
myös epäorgaaniset 
elohopeayhdisteet, 
alkyylielohopeayhdisteet sekä 
alkyylioksialkyyli- ja 
aryylielohopeayhdisteet

Torjunta-aine

Perustelu

Liitteessä on mainittava myös itse metalli elohopea.

Tarkistus 12
Liite V, 1 a rivi (uusi)

Parlamentin tarkistus

Elohopea EC-nro 231-106-7, CAS-nro 7439-97-
6, CN-koodi 280540

Perustelu

Luettelo kaipaa täydennystä ja ajantasaistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen on lisättävä 
kemikaaleja, joille asetetaan EU:n vientikielto tiettynä aikana tulevaisuudessa, esimerkiksi 
elohopea. Jo nyt on selvää, että elohopean vienti kielletään lähitulevaisuudessa (melko 
varmasti ennen tämän asetuksen voimaantuloa).
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PERUSTELUT

1. Taustaa
Tiettyjä kansainvälisen kaupan kohteena olevia vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita 
koskevaa ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskeva Rotterdamin yleissopimus 
hyväksyttiin syyskuussa 1998, ja se astui voimaan 24. helmikuuta 2004. Rotterdamin 
yleissopimus pantiin täytäntöön vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 
28. tammikuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 304/20031.

Komissio katsoi myöhemmin tarpeelliseksi haastaa neuvoston ja Euroopan parlamentin 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska ne eivät päässeet yksimielisyyteen 
oikeusperustan muuttamisesta (yhteisön kauppapolitiikasta ympäristöön). Tuomioistuin 
kumosi asetuksen 10. tammikuuta 2006 antamassaan tuomiossa, koska se katsoi, että 
asetuksen oikeusperustana olisi oltava sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
133 artikla että sen 175 artiklan ensimmäinen kohta2. Tuomioistuin päätti myös, että 
asetuksen vaikutukset on säilytettävä siihen saakka, kunnes kohtuullisen ajan kuluessa 
annetaan uusi asetus, joka perustuu asianmukaiseen oikeusperustaan. Komissio antoi siksi 
uuden ehdotuksen uuden asetuksen antamiseksi, joka perustuu edellä mainittuun 
kaksinkertaiseen oikeusperustaan. Samalla se ehdotti joitakin teknisiä muutoksia, jotka 
perustuvat kertomukseen kokemuksista, joita menettelyistä on tähän asti saatu.

2. Komission ehdotuksen sisältö
Tekstin sisältö on melkein sama kuin asetuksessa (EY) N:o 304/2003, lukuun ottamatta uutta 
kaksinkertaista oikeusperustaa ja muutamaa sisältöön liittyvää teknistä muutosta, jotka 
perustuvat täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen (KOM(2006)0747).
Asetuksella pannaan Rotterdamin yleissopimus täytäntöön Euroopan yhteisössä. Asetuksen 
tarkoituksena on edistää osapuolten välistä yhteisvastuuta sellaisten kemikaalien 
kansainvälisessä kaupassa, jotka ovat muualla tiukasti rajoitettuja tai kiellettyjä. Osapuolten 
välisellä tiedonvaihdolla ja pakollisella kansallisella päätöksenteolla näiden kemikaalien 
tuonnin ja viennin hyväksyttävyydestä lisätään asianomaisten maiden tietoisuutta. 
Asetuksessa on liitteitä, joissa mainitaan vaaralliset aineet, joiden viennistä on ilmoitettava 
vuosittain tuojamaille. Osalle aineista on saatava nimenomainen suostumus tuontimaalta, 
ennen kuin niitä voidaan viedä. Tätä kutsutaan PIC-menettelyksi englanninkielisen ilmaisun 
prior informed consent ("ilmoitettu ennakkosuostumus") mukaan.

Asetuksen hahmottamiseksi on tärkeä mainita, että aineet jakautuvat neljään ryhmään:
1. 'vienti-ilmoitusta edellyttävät kemikaalit': kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai 

ankarasti säänneltyjä yhteisössä yhdessä tai useammassa ryhmässä tai alaryhmässä, ja 
PIC-menettelyä edellyttävät asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa mainitut 
kemikaalit

2. 'PIC-ilmoitusjärjestelmään kuuluvat kemikaalit': asetuksen liitteessä I olevassa 
2 osassa mainitut kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä yhteisössä 
tai jäsenvaltiossa yhdessä tai useammassa ryhmässä

  
1 EUVL L 67, 6.3.2003, s. 1.
2 Asia C-178/03.
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3. 'PIC-menettelyä edellyttävät kemikaalit': kemikaalit, jotka luetellaan tämän asetuksen 
liitteessä I olevassa 3 osassa (ja Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III) ja joihin 
sovelletaan Rotterdamin yleissopimuksen mukaista PIC-menettelyä

4. asetuksen liitteessä V mainitut vientikiellon alaiset kemikaalit ja esineet.

Vain ryhmä 3 on peräisin suoraan Rotterdamin yleissopimuksesta. Muut ryhmät on johdettu 
muusta EU:n lainsäädännöstä tai niillä ennakoidaan Rotterdamin yleissopimuksen mahdollista 
laajentamista. Voidaan myös todeta, että säännöt tiukentuvat siirryttäessä ryhmästä 1 
ryhmään 4.

On loogista, että EU hyväksyy pidemmälle meneviä toimia kuin mitä Rotterdamin 
yleissopimuksessa määrätään. Tällä hetkellä Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III on 
39 ainetta, joihin sovelletaan PIC-menettelyä. Tämä merkitsee sitä, että maat voivat kieltäytyä 
näiden aineiden tuonnista. Vuoden 2004 jälkeen luetteloon ei enää ole lisätty uusia aineita. 
Ensi vuonna luetteloon lisättäneen torjunta-aine endosulfaani ja biosidi tributyylitina (TBT). 
Kahden vuoden kuluttua lisätään ehkä vielä neljä muuta kemikaalia, ts. bentsidiini ja sen 
suolat, endriini, metamidofossi ja mireksi. Lisäksi päätöstä odottaa vielä 160 kemikaalia. 
Päätöksenteko on kuitenkin hyvin vaivalloista ja hidasta. Siten luetteloon, johon sovelletaan 
PIC-menettelyä ei toistuvista yrityksistä huolimatta ole onnistuttu lisäämään valkoista asbestia 
(krysotiilia).

Komission ehdotuksessa nykyisin voimassa olevaan asetukseen tehtävistä muutoksista 
tärkeimmät ovat 

1. oikeusperustan muuttaminen: EY-sopimuksen 175 artiklan ensimmäinen kohta 
(ympäristö) korvataan kaksinkertaisella oikeusperustalla: EY-sopimuksen 133 artikla 
(yhteisön kauppapolitiikka) ja 75 artiklan ensimmäinen kohta (ympäristö)

2. viejän määritelmän muuttaminen siten, että myös muut kuin EU:hun sijoittautuneet 
viejät, jotka vievät EU:sta, tulevat mukaan asetuksen soveltamisalaan 

3. nimenomaista suostumusta koskevien säännösten mukauttaminen, jotta 
mahdollistetaan vienti siinä tapauksessa, että nimenomaista suostumusta aineen 
tuontiin koskeviin pyyntöihin ei saada vastausta ajoissa 

4. vastuun siirtäminen jäsenvaltioilta komissiolle tuontipäätöksen hankkimisesta 
kolmansilta mailta

5. sellaisten välineiden käyttöönotto, joilla helpotetaan asetuksen vientisäännösten 
soveltamista tullissa. Näihin kuuluvat muun muassa harmonoidun järjestelmän 
yksilöllisten koodien käyttöönotto, mahdollisuus käyttää varoitussignaaleja Euroopan 
yhteisön yhtenäistetyssä tullitariffissa (TARIC), joka kattaa kaikki kaupan alalla 
sovellettavat tullitariffeja, kauppatoimenpiteitä ja maataloutta koskevat yhteisön 
säännöt, sekä Euroopan kemikaaliviraston www-sivustolla oleva tullimoduuli, josta 
tulliviranomaiset voivat tarkistaa asetuksen noudattamista koskevia tietoja.

Ensimmäinen kohta on väistämätön seuraus yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta, kun taas 
muut kohdat ovat ennen kaikkea aiemmasta arviointikertomuksesta johtuvia teknisiä 
muutoksia.

3. Komission ehdotusta koskevat huomautukset
On tärkeää, että maailmanlaajuisesti ja EU:n tasolla otetaan käyttöön asianmukaiset säännöt 
ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi. Tämä on välttämätöntä vaarallisten aineiden 
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kansainväliseen kauppaan liittyvien ongelmien vuoksi. Komission ehdotus edistää 
toimintapoliittisen infrastruktuurin kehittymistä vähemmän kehittyneisiin maihin. Näin 
voidaan estää kemikaalien vastuutonta käyttöä, jolla on kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, 
talouteen ja työoloihin.

Useimmat muutokset esittelijä voi hyväksyä. Hän suhtautuu kielteisesti vain viennin 
mahdollistavaan nimenomaiseen suostumukseen liittyvien säännösten mukauttamiseen. 
Ehdotus ei myöskään vastaa täysin REACH-asetusta.

3.1 Kuljetusten hyväksyminen ilman nimenomaista suostumusta
Taloudelliselta kannalta nykyinen tilanne on EU:n viejille haitallinen, mikäli liitteessä I 
olevan 2 osan aineiden tuontia koskevaan pyyntöön ei saada vastinetta. Kyseessä ovat aineet, 
joihin EU:n lainsäädännössä sovelletaan PIC-menettelyä mutta joita ei vielä ole otettu 
Rotterdamin yleissopimuksen soveltamisalaan. EU on tähän asti (eli nykyisessä asetuksessa) 
vaatinut yksipuolisesti näille aineille tuojamaiden nimenomaista suostumusta. Muiden kuin 
EU-maiden viejät voivat toimittaa näitä aineita ilman, että niiden on hankittava 
ennakkosuostumus tuojamaalta.
Komission ehdotuksen mukaan vientiä voidaan jatkaa väliaikaisesti, kun nimenomaista 
suostumusta ei saada. Tämän seurauksena eurooppalaiset viejät voivat viedä Euroopassa 
tiukkojen rajoitusten kohteena olevia kemikaaleja helpommin. Jos tuojamaa ei pysty 
antamaan vastinetta vientipyyntöön 90 päivän kuluessa, vienti voi jatkua 12 kuukauden ajan. 
Tämän jälkeen on jälleen pyydettävä suostumusta. Tämän joustavamman toimintatavan 
haittana on se, että maa, joka ei pysty reagoimaan 90 päivän kuluessa, ei enää nauti suojaa 
EU:ssa tiukasti säänneltyjen aineiden tuonnilta. Ympäristön kannalta tämä ei ole toivottavaa 
eikä tavoiteltavaa. Lähtökohtana olisi kuitenkin oltava, että otetaan huomioon vähiten 
kehittyneiden maiden suojelu. Hyväksyttävissä olisi, että jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset 
voivat päättää sallia viennin, kun vastinetta ei tietyn ajan kuluessa kuulu, kahden kriteerin 
perusteella: aine on arvioitu ja hyväksytty tuontimaassa tai tuontimaa on OECD-maa. 
Esittelijä ei kuitenkaan tue argumenttia, että vientiin voidaan ryhtyä, jos maahan on aiemmin 
viety kyseistä ainetta ilman, että maa on ryhtynyt sääntelytoimiin. Sääntöjen tarkoituksenahan 
on kannustaa vähemmän kehittyneitä maita hallinnointitoimiin.

3.2 Kytkökset muuhun lainsäädäntöön
On tärkeää, että uusista tai muutetuista direktiiveistä ja asetuksista johtuvat kemikaalien 
käyttöä koskevat kiellot tai rajoitukset sisällytetään asianmukaisesti tähän asetukseen. 
Kemikaalien luetteloiden on oltava täydellisiä. Etenkin alla olevista EU-säädöksistä on 
tarkistettava, onko kyseiset kemikaalit lisättävä tämän asetuksen liitteisiin:

• pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva asetus (EY) N:o 850/2004, liite IV

• REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, liite XVII

• direktiivi 67/548/ETY, liite I


