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Otsonikerrosta heikentävät aineet  

 

Yleistä 

Otsonikerroksen suojelemiseksi otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistus, käyttö, maahantuonti 
ja vienti on pääosin kielletty. Tullin valvomat maahantuontirajoitukset ja vientirajoitukset koskevat sekä 
otsonikerrosta heikentäviä aineita, että niitä sisältäviä tuotteita.  Rajoitukset koskevat sekä uusia, 
regeneroituja että kierrätettyjä otsonikerrosta heikentäviä aineita. Mikäli otsonikerrosta heikentävät 
aineet tai niitä sisältävät tuotteet ylittävät rajan jätteenä, niihin sovelletaan lisäksi EU:n 
jätteensiirtoasetusta. Myös laitteet, joiden toiminta perustuu näihin valvottuihin aineisiin, mutta jotka 
eivät tuonti- tai vientihetkellä sisällä kyseistä ainetta, kuuluvat rajoitusten piiriin. 

Montrealin pöytäkirja sääntelee otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistusta, kauppaa ja 
kulutusta kansainvälisesti. Kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet pöytäkirjan muutoksineen.   

EY:n asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (1005/2009 muutoksineen) (otsoniasetus), 
toimeenpanee Montrealin pöytäkirjan vaatimuksia EU-tasolla sekä asettaa tiettyjä lisärajoituksia 
aineiden käyttöön ja markkinoille luovuttamiseen liittyen. Asetuksessa tarkoitetut otsonikerrosta 
heikentävät aineet (nk. valvottavat aineet) on lueteltu tyhjentävästi asetuksen liitteessä 1. Asetuksen 
mukaan valvottavien aineiden ja niitä sisältävien tuotteiden käyttö ja markkinoille luovuttaminen on 
pääasiassa kiellettyä. Myös tuotteiden, joiden toiminta riippuu valvottavista aineista, käyttö ja 
markkinoille luovuttaminen on kiellettyä. Asetuksen luvussa IV (liite 3) käsitellään tuontia Euroopan 
yhteisöön ja komission myöntämiä tuontilupia sekä otsonikerrosta heikentäviä aineita ja niitä sisältäviä 
tuotteita koskevia vientikieltoja ja sallittujen vientien osalta vientilupia.   

Valtioneuvoston päätös 262/98  täydentää EY-asetusta.  

 

Tullimenettelyt 

Tuonti 

Otsonikerrosta heikentävien aineiden sekä niiden käyttöön perustuvien tuotteiden tuonti Euroopan 
yhteisöön on kielletty lukuunottamatta tuontia välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, 
raaka-aineiksi, prosessireagenssiksi, asianmukaisesti hävitettäväksi sekä eräissä muissa 
poikkeustapauksissa (EU:n otsoniasetus 1005/2009 15 artikla (2), ks. myös liite 2). Tuonnilla 
tarkoitetaan kaikkea fyysistä saapumista EU:n alueelle. 

Otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonti Euroopan yhteisöön yllä mainituissa poikkeustapauksissa 
edellyttää Euroopan komission myöntämää tuontilupaa (EU:n otsoniasetus 1005/2009 18 artikla).  

Tuontilupahakemukset tehdään komissiolle ja ne käsittelee jäsenmaiden edustajista  koostuva 
komitea, joka myöntää kiintiöt yrityksille. Tuontilupahakemus on jätettävä käyttäen komission 
sähköistä lupajärjestelmää.  

Vienti 

Otsonikerrosta heikentävien aineiden tai niiden käyttöön perustuvien tuotteiden vienti EU:n 
ulkopuolelle on kielletty lukuunottamatta vientiä välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, 
raaka-aineiksi, prosessireagensseiksi, eräisiin välttämättömiin käyttötarkoituksiin, sekä eräissä muissa 
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poikkeustapauksissa (EU:n otsoniasetus 1005/2009 17 artikla (2), ks. myös liite 3). Viennillä 
tarkoitetaan kaikkea fyysistä poistumista EU:n alueelta. Välttämättömiä käyttötarkoituksia ovat muun 
muassa CFC:tä sisältävät astman ja kroonisten obstruktiivisten keuhkosairauksien hoitoon tarkoitetut 
aerosolit eli astmasuihkeet. Osittain halogenoitujen hiilivetyjen eli HCFC-yhdisteiden vienti muuhun 
tarkoitukseen kuin hävitettäväksi on kuitenkin sallittu. HCFC-yhdisteiden käyttöön perustuvien 
tuotteiden ja laitteiden vienti on kielletty.  

Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niiden käyttöön perustuvien tuotteiden vienti Euroopan 
yhteisöstä yllä mainituissa poikkeustapauksissa edellyttää Euroopan komission myöntämää 
vientilupaa (EU:n otsoniasetus 1005/2009 18 artikla). Vientilupahakemus on jätettävä käyttäen 
komission sähköistä lupajärjestelmää. 

Esimerkiksi käytettyjen, CFC:tä kylmäaineena tai eristemuovissa sisältävien kylmälaitteiden vienti 
Suomesta EU:n ulkopuolelle on kielletty. Myös laitteet, joiden toiminta perustuu näille valvotuille 
aineille, mutta jotka eivät vientihetkellä sisällä kyseistä ainetta, kuuluvat kiellon piiriin, tällaisia ovat 
esimerkiksi CFC:llä toimivat kylmälaitteet ja kompressorit sekä käytöstä poistetut 
halonisammutusjärjestelmät ja sammutuslaitteet.  

Vientikiellon piiriin kuuluvien CFC-yhdisteiden kauppanimiä ovat mm. R-11, R-12 ja R-502. Ennen 
vuotta 1995 valmistettujen laitteiden voidaan olettaa sisältävän näitä kylmäaineita ja eristeiden 
vaahdotusaineita, ellei laitteessa ole muuta merkintää.  

Kauttakuljetus ja varastointi 

Asetuksen 1005/2009 perusteella otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niiden käyttöön perustuvien 
laitteiden kauttakuljetus ja varastointi EU:n alueella on kiellettyä. Ks. Tullihallituksen määräys nro 
65/010/10. 

Sisämarkkinat 

Suomen markkinoille luovuttaminen on kielletty, paitsi   

 välttämättömiin ja kriittisiin käyttötarkoituksiin, kuten esim. astmainhalaattoreiden valmistukseen 
tai laboratoriokäyttöön tuleviin aineisiin  

 valvottujen aineiden hävittämiseen (lisäksi jätesiirtoasia) 
 valvottujen aineiden käyttöön raaka-aineena (muuntuvat prosessissa täysin muiksi aineiksi) 

EU:n sisällä vientiä ei ole erikseen rajoitettu, ellei kohdemaalla kansallisesti ole tiukempia rajoituksia. 
Kuitenkin esimerkiksi CFC:n markkinoille luovuttamisen kielloista seuraa, että näitä yhdisteitä ei voi 
Suomessa myydä tai antaa kolmannelle osapuolelle, eikä myöskään viedä muihin EU-maihin. 

Asiakkaan velvollisuudet 

Vientilupa 

Asiakkaan on haettava vientilupaa Euroopan yhteisön ulkopuolelle tapahtuvaan otsonikerrosta 
heikentävien aineiden vientiin etukäteen. Vientilupa haetaan sähköisesti osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods (ODS Licensing System (ODS2)) 

Asiakkaan on ilmoitettava vientiluvasta viennin yhteydessä ja tulli tarkistaa luvan olemassaolon ja 
sisällön.  

https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/otsonikerrosta-heikentavia-aineita-koskevan-asetuksen-ey-n-o-1005-2009-soveltamisesta
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods
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Tuontilupa 

Euroopan yhteisöön tapahtuvaan tuontiin tarvitaan tuontilupa. Tuontiluvat on kiintiöity, ja uusia tuojia 
ei pääsääntöisesti enää ole mahdollista liittää kiintiöjärjestelmään. Tuontilupaa haetaan etukäteen 
sähköisesti samasta osoitteesta kuin vientilupaa, mutta hakemus käsitellään otsonikerrosta 
heikentäviä aineita koskevan asetuksen (1005/2009/EY) hallintokomiteassa. Asiakkaan on 
ilmoitettava tuontiluvasta tuonnin yhteydessä ja tulli tarkistaa luvan olemassaolon ja sisällön. 

 Lentoyhtiöt: Halonien tuonti tai vienti kriittisiä käyttötarkoituksia varten 

Halonien tuonti tai vienti kriittisiä käyttötarkoituksia varten edellyttää sähköistä tuonti- tai 
vientilupaa EU-komissiolta. Komissio on tehnyt päätöksen yksinkertaistaa lupaprosessia 
lentoyhtiöiden kohdalta niin, että kaikki saman kalenterivuoden aikana tapahtuvat tuonnit tai 
viennit on mahdollista ilmoittaa yhdellä hakemuksella. Lupaa haetaan komission sähköisen 
järjestelmän kautta.  

 

Tullin tehtävät 

Tullin tehtävänä on osaltaan valvoa, että yllämainittuja rajoituksia noudatetaan.  

 

Sovellettava lainsäädäntö 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä 
aineista ja muutos 744/2010 (halonien kriittiset käyttötarkoitukset) 

 Valtioneuvoston päätös N:o 262/1998 

 Jätelaki 646/2011 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta 
 

Liitteet 

Liite 1: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä 
aineista (tuontia ja vientiä koskevat artiklat) 
Liite 2: Tuontirajoitustaulukko 

Liite 3: Vientirajoitustaulukko 

Liite 4: Otsonikerrosta heikentävät aineet ja niiden CN-koodit (asetuksen liite IV) 
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Liite 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta 

heikentävistä aineista, IV luku 
 
IV LUKU:  KAUPPA 
 
15 artikla: Valvottavien aineiden taikka valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien 
tuotteiden ja laitteiden tuonti  
 
1. Valvottavien aineiden taikka näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, 
jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, tuonti yhteisöön on kielletty. 
 
2. Edellä 1 kohdassa asetettua kieltoa ei sovelleta seuraavien tuontiin: 
  
a) valvottavat aineet, joita käytetään 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin laboratorio- 
ja analyysitarkoituksiin; 

  
b) valvottavat aineet, joita käytetään raaka-aineina; 

  
c) valvottavat aineet, joita käytetään prosessireagensseina; 

  
d) valvottavat aineet, jotka on tarkoitettu hävitettäväksi 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten 
menetelmien avulla; 

  
e) 31 päivään joulukuuta 2019 saakka osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt, jotka pakataan 
uudelleen ja jälleenviedään sen jälkeen viimeistään seuraavan kalenterivuoden 31 päivänä joulukuuta 
osapuoleen, jossa kyseisen osittain halogenoidun kloorifluorihiilivedyn käyttö tai tuonti ei ole kiellettyä; 

  
f) metyylibromidi, jota käytetään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa hätätilanteissa tai 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka uudelleenpakattavaksi ja sen jälkeen tapahtuvaksi jälleenviemiseksi 
karanteenikäsittelyä tai ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten edellyttäen, että jälleenvienti 
tapahtuu samana vuonna kuin tuonti; 

  
g) talteenotetut, kierrätetyt tai regeneroidut halonit, edellyttäen,että ne tuodaan ainoastaan 13 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kriittisiä käyttötarkoituksia varten sellaisten laitosten toimesta, joilla on 
kyseisen jäsenvaltion viranomaiselta saatu lupa varastoida haloneja kriittisiä käyttötarkoituksia varten; 

  
h) valvottavia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, jotka on tarkoitettu 
hävitettäväksi 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten menetelmien avulla, 

  
i) valvottavia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen laboratorio- ja analyysitarkoitusten täyttämiseksi; 

  
j) halonia sisältävät tai siihen perustuvat tuotteet ja laitteet 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriittisten käyttötarkoitusten täyttämiseksi; 

  
k) osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, joiden 
markkinoille saattaminen on sallittu 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
  
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden tuonti, lukuunottamatta tuontia yhteisön tullialueen kautta 
tapahtuvaa kauttakuljetusta varten tai tuontia asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua väliaikaista 
varastointia, tullivarastointia tai vapaa-aluemenettelyä varten, jos ne ovat yhteisön tullialueella 
enintään 45 päivän ajan eikä niitä myöhemmin esitetä luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen 
yhteisössä, tuhota tai käsitellä, edellyttää tuontiluvan esittämistä. Komissio myöntää nämä luvat 
todettuaan, että 16 ja 20 artiklaa noudatetaan.  
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16 artikla: Tuotujen valvottavien aineiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä 
 
1. Yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotuihin valvottaviin aineisiin sovelletaan 
määrällisiä rajoituksia. Komissio määrittää nämä rajoitukset ja jakaa kiintiöt yrityksille 1 päivänä 
tammikuuta alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvälle ajanjaksolle ja jokaiselle sitä 
seuraavalle kahdentoista kuukauden ajanjaksolle 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
hallintomenettelyä noudattaen. 
 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan ainoastaan seuraaville aineille: 
 
a) valvottavat aineet, joita käytetään 10 artiklassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa 
tarkoitettuihin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tai kriittisiin käyttötarkoituksiin; 
 
b) valvottavat aineet, joita käytetään raaka-aineina; 
 
c) valvottavat aineet, joita käytetään prosessireagensseina. 
 
2. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen aineiden tuojien on komission antamassa 
ilmoituksessa mainittuun päivään mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu kysyntä sekä tarvittavien 
valvottavien aineiden luonne ja määrät. Komissio vahvistaa näiden ilmoitusten perusteella 1 kohdan a, 
b ja c alakohdassa tarkoitettujen aineiden tuonnissa sovellettavat määrälliset rajoitukset. 
 
17 artikla: Valvottavien aineiden taikka valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien 
tuotteiden ja laitteiden vienti 
 
1. Valvottavien aineiden taikka näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, 
jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, vienti on kielletty. 
 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta vientiin, joka koskee  
 
a) valvottavia aineita, joita käytetään 10 artiklassa tarkoitettuihin välttämättömiin laboratorio- ja 
analyysitarkoituksiin; 
 
b) raaka-aineina käytettäviä valvottavia aineita; 
 
c) prosessireagensseina käytettäviä valvottavia aineita; 
 
d) 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti tuotettuja tai 15 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan mukaisesti 
tuotuja valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita; 
 
e) talteenotettuja, kierrätettyjä tai regeneroituja haloneja, jotka on varastoitu 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja kriittisiä käyttötarkoituksia varten jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvan 
saaneiden yritysten toimesta, ja haloneja sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita kriittisten 
käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi; 
 
f) muuhun käyttöön kuin hävitettäviksi tarkoitettuja käyttämättömiä tai regeneroituja osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä; 
 
g) 31 päivään joulukuuta saakka 2014 saakka metyylibromidia, joka on jälleenviety 
karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten; 
 
h) kloorifluorihiilivedystä valmistettuja inhalaatiosumutteita, joiden käyttö on sallittu asetuksen (EY) 
N:o 2037/2000 3 artiklan 1 kohdan nojalla. 
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3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen sallia osittain 
halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin, jos osoitetaan, että 
viennin kieltäminen aiheuttaisi tietyn tavaran taloudellisen arvon ja odotetun jäljellä olevan käyttöiän 
huomioiden viejälle suhteettoman rasitteen. Tällainen vienti edellyttää, että komissio on ilmoittanut 
asiasta ennakolta tuojamaalle. 
 
4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu vienti edellyttää lupaa, lukuun ottamatta yhteisön tullialueen 
kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta seuraavaa uudelleenvientiä tai asetuksessa (EY) N:o 450/2008 
tarkoitettua väliaikaista varastointia, tullivarastointia tai vapaa-aluemenettelyä seuraavaa 
uudelleenvientiä, edellyttäen, että uudelleenvienti tapahtuu viimeistään 45 päivän kuluessa tuonnista. 
Komissio myöntää nämä luvat yrityksille todettuaan, että 20 artiklaa noudatetaan. 
 
18 artikla: Tuonti- ja vientiluvat 
 
1. Komissio perustaa sähköisen lupajärjestelmän ja pitää sen toiminnassa sekä päättää 
lupahakemuksista 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. 
 
2. Edellä 15 ja 17 artiklassa tarkoitetut lupahakemukset on jätettävä käyttäen 1 kohdassa tarkoitettua 
järjestelmää. Yritysten on rekisteröidyttävä mainittuun järjestelmään ennen lupahakemuksen 
jättämistä. 
 
3. Lupahakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:  
 
a) tuojan ja viejän nimi ja osoite; 
 
b) tuonti- ja vientimaa; 
  
c) kun kyseessä on valvottavien aineiden tuonti tai vienti, kunkin valvottavan aineen kuvaus, johon 
sisältyy 
 

 i) kaupallinen kuvaus, 
  
 ii) kuvaus ja yhdistetyn nimikkeistön koodi liitteen IV mukaisesti, 

  
 iii) maininta siitä, onko aine käyttämätöntä, kierrätettyä, talteenotettua vai regeneroitua, 
  
 iv) aineen määrä metrisinä kilogrammoina,  
  

 v) halonien osalta ilmoitus siitä, että ne tuodaan tai viedään 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kriittisen käyttötarkoituksen tyydyttämiseksi, jolloin käyttötarkoitus on täsmennettävä; 

  
d) kun kyseessä on valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti 
tai vienti: 
 
 i) tuotteiden ja laitteiden tyyppi ja laji, 
  
 ii) mitattavissa olevien tavaroiden osalta yksikkömäärä ja kunkin valvottavan aineen kuvaus ja 

määrä yksikköä kohden metrisinä kilogrammoina, 
  
 iii) muiden kuin mitattavissa olevien tavaroiden osalta tuotteen kokonaismäärä ja kunkin 

valvottavan aineen kuvaus ja kokonaisnettomäärä metrisinä kilogrammoina, 
  
 iv) tuotteiden ja laitteiden lopullinen määrämaa tai -maat, 
  
 v) onko valvottava aine käyttämätöntä, kierrätettyä, talteenotettua vai regeneroitua, 
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 vi) kun kyseessä on haloneita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti tai 

vienti, ilmoitus siitä, että ne tuodaan tai viedään 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kriittisen käyttötarkoituksen tyydyttämiseksi, jolloin käyttötarkoitus on täsmennettävä, 

  
 vii) kun kyseessä ovat osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävät tai niihin 

perustuvat tuotteet ja laitteet, viittaus 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission 
lupaan, 

  
 viii) tuotavan tai vietävän tuotteen tai laitteen yhdistetyn nimikkeistön koodi; 
  
e) suunnitellun tuonnin tarkoitus, mukaan lukien aiottu tulliselvitysmuoto ja käyttö mainiten tarvittaessa 
aiottu tullimenettely; 
  
f) suunnitellun tuonnin tai viennin paikka ja todennäköinen aika; 
 
g) tullitoimipaikka, jossa tavarat ilmoitetaan; 
 
h) kun kyseessä on hävitettäväksi tarkoitettujen valvottavien aineiden tai tuotteiden ja laitteiden tuonti, 
hävittävän laitoksen nimi ja osoite; 
 
i) kaikki jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tarpeellisiksi katsomat lisätiedot. 
 
4. Jokaisen tuojan tai viejän on ilmoitettava komissiolle 3 kohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen 
muutoksista luvan voimassaolon aikana. 
 
5. Komissio voi vaatia todistuksen tuotavan tai vietävän aineen lajista tai koostumuksesta ja 
jäljennöksen sen maan, jonne tuonti suuntautuu tai josta vienti tapahtuu, antamasta luvasta. 
 
6. Komissio voi erityistapauksissa tarvittaessa jakaa toimitetut tiedot asianomaisten osapuolten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja hylätä lupahakemuksen, jos asiaa koskevia, tässä 
asetuksessa vahvistettuja velvoitteita ei ole noudatettu, tai seuraavilla perusteilla: 
  
a) tuontilupahakemuksen osalta, jos asianomaisen maan toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
tietojen perusteella todetaan, ettei viejä ole yritys, jolla on lupa käydä kauppaa kyseisellä aineella 
tuossa maassa; 
 
b) vientilupahakemuksen osalta, jos tuojamaan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet 
komissiolle, että valvottavan aineen tuonti olisi laitonta kauppaa tai se voisi vaikuttaa haitallisesti 
pöytäkirjan mukaisten tuojamaan velvoitteiden noudattamiseksi tuojamaassa toteutettavien 
valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoon taikka se johtaisi kyseisessä maassa pöytäkirjan mukaan 
sovellettavien määrällisten rajoitusten ylittymiseen. 
 
7. Komissio asettaa kustakin luvasta jäljennöksen kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
saataville. 
 
8. Komissio ilmoittaa hakijalle ja jäsenvaltiolle mahdollisimman pian kaikista 6 kohdan perusteella 
hylätyistä lupahakemuksista ja perustelee hylkäävän päätöksensä. 
 
9. Komissio voi muuttaa 3 kohdassa ja liitteessä IV olevaa luetteloa. Nämä toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämänasetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
 
19 artikla: Laittoman kaupan seurantatoimenpiteet 
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Komissio voi toteuttaa täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita 
ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu 
väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka 
ovat yhteisön tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, arvioituaan 
tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottaen huomioon tällaisten 
toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset. 
 
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.  
 
 
20 artikla: Kauppa sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia, ja 
sellaisten alueiden kanssa, jotka eivät kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan 
 
1. Valvottavien aineiden ja valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden 
tuonti muista kuin pöytäkirjan osapuolena olevista valtioista ja vienti niihin on kielletty. 
 
2. Komissio voi hyväksyä sääntöjä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja 
sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä 
valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen 
yhteisössä. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, 
joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa 
tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
 
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi sallia valvottavien aineiden sekä näitä 
aineita sisältävien tai niihin perustuvien tai yhtä tai useampaa tällaista ainetta käyttäen valmistettujen 
tuotteiden ja laitteiden kaupan sellaisen valtion kanssa, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, jos 
osapuolten kokous arvioi pöytäkirjan 4 artiklan 8 kohdan nojalla kyseisen valtion, joka ei ole 
pöytäkirjan osapuoli, noudattavan täysin pöytäkirjaa, ja kyseinen valtio on toimittanut tätä varten 
pöytäkirjan 7 artiklassa määritellyt tiedot. Komissio toimii tämän asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen. 
 
4. Jollei toisen alakohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä muuta johdu, 1 kohtaa sovelletaan 
alueisiin, jotka eivät kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan, samalla tavoin kuin valtioihin, jotka eivät ole 
pöytäkirjan osapuolia.  
 
Jos sellaisen alueen viranomaiset, joka ei kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan, noudattavat täysin 
pöytäkirjaa ja ovat ilmoittaneet tätä varten pöytäkirjan 7 artiklassa määritellyt tiedot, komissio voi 
päättää, että kaikkia tai osaa tämän artiklan 1 kohdan säännöksistä ei sovelleta tämän alueen osalta.  
 
Komissio toimii 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.  
 
21 artikla: Luettelo valvottavia aineita sisältävistä tai niihin perustuvista tuotteista ja laitteista 
 
Komissio saattaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010 jäsenvaltioiden tulliviranomaisten toiminnan 
ohjaamiseksi saataville luettelon valvottavia aineita mahdollisesti sisältävistä tai niihin perustuvista 
tuotteista sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön 
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Liite 2 Tuontirajoitukset 
 

    
Aine CN-koodi Rajoitukset Poikkeukset, 
  tuontiluvan varaisia 

 tuotteiden osalta  Kaikille kemikaaleille: 

 viitteellinen  Raaka-ainekäyttö, 

   tuonti hävitettäväksi tai 
regeneroitavaksi, 
välttämätön laboratorio- 
ja analyysikäyttö, käyttö 
prosessireagenssina 

    
CFC-yhdisteet 29034100 Tuonti EU:iin kielletty  

 -29034555   

 38247100 
 
uudet koodit: 
29037710 – 
29037750, 
29037790 xx 

  

    
CFC:tä sisältävät 
tuotteet ja laitteet 

esim. kaikki  
koodit  
8415 ja 8418  
alla, jos sis. CFC-
aineita 

Tuonti EU:iin kielletty  

    

    
halonit 29034610- Tuonti EU:iin kielletty (kriittisiin 
 29034690  käyttötarkoituksiin) 

 38247200 
 
uudet koodit:  
29037610 halon 
1211, 29037620 
halon 1301, 
29037690 halon 
2402, 29037800xx 
halon 1202  

  

    
halonisammuttimet 38130000 Tuonti EU:iin kielletty (kriittisiin 
 84241010-99  käyttötarkoituksiin) 

    
hiilitetrakloridi 29031400 Tuonti EU:iin kielletty  
 38247500   
    
1,1,1-trikloorietaani 29031910 Tuonti EU:iin kielletty  
 38247600   

    
metyylibromidi 29033911 Tuonti EU:iin kielletty (hätätilanteissa) 
 38247700 

(jos sis. 
metyylibromidia: 
3808919090, 
38089910, 
38089990) 

  

    
HBFC-yhdisteet 29034930 Tuonti EU:iin kielletty  
 38247300 

uudet koodit: 
29037921 

  

    
HCFC-yhdisteet 29034911 

29034919 
Tuonti EU:iin kielletty tuonti 

uudelleenpakkausta ja 
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38247400 
 
uudet koodit:  
29037100, 
29037200, 
29037300xx, 
29037400, 
29037500, 
29037911 

jälleenvientiä varten 
31.12.2019 asti 

    
HCFC:tä sisältävät 
laitteet ja tuotteet 

esim. kaikki  
koodit  
8415 ja 8418  
alla, jos sis. 
HCFC-aineita  

Tuonti EU:iin kielletty (tuonti 
uudelleenpakkausta ja 
jälleenvientiä varten 
31.12.2019 asti) 

    
Bromikloorimetaani ex 2903498010 Tuonti EU:iin kielletty  
 38247700 

 
uudet koodit: 
29037990xx 
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Liite 3 Vientirajoitukset 
    

    
Aine CN-koodi Rajoitukset Poikkeukset, 
  vientiluvan varaisia 

 tuotteiden osalta  Kaikille kemikaaleille: 

 viitteellinen  Raaka-ainekäyttö, 

   välttämätön laboratorio- 
ja analyysikäyttö, käyttö 
prosessireagenssina 

    
CFC-yhdisteet 29034100 Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty (välttämättömät 
 -29034555  käyttötarkoitukset) 

 38247100 
 
uudet koodit: 
29037710 – 
29037750, 
29037790 xx 

  

    
CFC:tä sisältävät 
tuotteet ja laitteet 

esim. kaikki  
koodit  
8415 ja 8418  
alla, jos sis. CFC-
aineita 

Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty astmainhalaattorit 

    

    
halonit 29034610- Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty (kriittiset 
 29034690  käyttötarkoitukset) 

 38247200 
 
uudet koodit:  
29037610 halon 
1211, 29037620 
halon 1301, 
29037690 halon 
2402, 29037800xx 
halon 1202  

  

    
halonisammuttimet 38130000 Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty (kriittiset 
 84241010-99  käyttötarkoitukset) 

    
hiilitetrakloridi 29031400 Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty  
 38247500   
    
1,1,1-trikloorietaani 29031910 Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty  
 38247600   

    
metyylibromidi 29033911 

38247700 
(jos sis. 
metyylibromidia: 
3808919090, 
38089910, 
38089990) 

Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty 

 
 

    

    
HBFC-yhdisteet 29034930 Vienti EU: ulkopuolelle kielletty  
 38247300 

 
uudet koodit: 
29037921 
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HCFC-yhdisteet 29034911 
29034919 
38247400 
 
uudet koodit:  
29037100, 
29037200, 
29037300xx, 
29037400, 
29037500, 
29037911 

Vienti EU:n ulkopuolelle 
hävitettäväksi kielletty, muuten 
vientilupa komissiolta. 
 
  
 

 

    
HCFC:tä sisältävät 
laitteet ja tuotteet 

esim. kaikki  
koodit  
8415 ja 8418  
alla, jos sis. 
HCFC-aineita  

Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty (poikkeuslupa) 

    
Bromikloorimetaani ex 2903498010 Vienti EU:n ulkopuolelle kielletty.  
 38247700 

 
uudet koodit: 
29037990xx 
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Liite 4  
 
Otsonikerrosta heikentävien aineiden CN-koodit (Otsoniasetuksen liite IV)   

 

 
 

 

 

 

 


