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PIC – määrus 

 

Prior Informed Consent 
Regulation 

Jana Budašova 

Terviseamet 

Kemikaaliohutuse osakond 

19. november 2012  

 



Kust sai alguse? 

Kaitsta keskkonda ja inimtervist... 

UNEP and FAO esitasid 1989 a. vabatahtliku eelnevalt teatud nõusoleku 

protseduuri (PIC)                                            

Rotterdami konventsioon jõustas 24. veebruaril 2004 a.        

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 689/2008 

ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta                         

Uuesti sõnastatud määrus (EL) 649/2012, ohtlike kemikaalide ekspordi ja 

impordi kohta jõustus 4. juulil 2012  

 - Määrusest tulenevaid nõudeid hakatakse tööstusharus kohaldama alates 1. 

märtsist 2014 

 - JRC → ECHA 
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PIC-määruse eesmärgid 

 Rakendada Rotterdami konventsioon; 

 Edendada ühist vastutust ja koostööd ohtlike 

kemikaalide rahvusvahelise liikumise alal, et kaitsta 

inimeste tervist ja keskkonda võimaliku kahju eest; 

 Aidata kaasa ohtlike kemikaalide keskkonna ohutule 

kasutamisele. 

 

 



 

Ülevaade eksportija peamistest 

kohustustest määruse (EÜ) nr 689/2008 

järgimiseks  
  Teavitada Terviseametit hiljemalt 30 päeva enne I lisa 1. osas 

loetletud kemikaali (iseseisva ainena või segu koosseisus) esimest 

eksportimist ja hiljemalt 15 päeva enne esimest eksportimist igal 

järgmisel kalendriaastal (artikkel 7), kui sellest kohustusest 

loobumise tingimused ei ole täidetud.  

 Teavitada sama tähtaja jooksul Terviseametit I lisa 2. või 3. osas 

loetletud kemikaali reageerimata kujul sisaldava toote enne esmast 

eksporti ja igal järgneval kalendriaastal enne esimest eksporti (vt 

artikli 14 lõige 1 ja artikkel 7), kui sellest kohustusest loobumise 

tingimused ei ole täidetud.  

 Järgida importivate riikide impordiotsuseid I lisa 3. osas loetletud 

PIC kemikaalide kohta (artikli 13 lõige 4).  

 Mitte eksportida V lisas loetletud kemikaale ega tooteid (artikli 14 

lõige 2). 
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Määruse (EÜ) nr 689/2008 kohustab 

 Mitte eksportida I lisa 2. või 3. osas loetletud kemikaale (iseseisva 

ainena ega seguna) ilma asjaomase liikmesriigi määratud asutuselt 

luba saamata.  

 Näidata ekspordi tollideklaratsioonis asjakohane viitenumber 

(artikli 17 lõige 2) ja kombineeritud nomenklatuuri kood.  

 Esitada õigeaegselt Terviseametile enne I lisa 3. osas loetletud 

kemikaali iga transiitvedu importiva konventsiooniosalise 

nõutud teave (artikkel 15).  
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Määruse (EÜ) nr 689/2008 kohustab 

 Tagada, et kõik eksporditavad ohtlikud kemikaalid ja segud on pakendatud 

ja märgistatud vastavalt ELi asjaomastele õigusaktidele, vastavalt 

vajadusele importiva riigi ühes või mitmes ametlikus või peamises keeles. 

Märkida vajaduse korral etiketile kõlblikkusaeg ja tootmiskuupäev. Esitada 

kemikaali ohutuskaart (artikkel 16) vastavalt vajadusele importiva riigi 

ühes või mitmes ametlikus või peamises keeles.  

 Mitte eksportida kemikaale hiljem kui 6 kuud enne nende kõlblikkusaja 

lõppu, kui see on kohaldatav. Tagada pestitsiidide puhul mahutite 

optimaalne suurus ja pakendamine, et vältida vananenud varude 

tekkimist. Lisaks sellele märkida etiketile asjakohane teave 

säilitustingimuste ja säilivuse kohta. Järgida Euroopa Liidu 

puhtusespetsifikatsiooni (artikli 13 lõiked 10 ja 11).  

 Esitada taotluse korral importivatele riikidele olemasolev täiendav teave 

kemikaalide kohta, mille suhtes kohaldatakse ekspordist teatamise 

kohustust (artikli 7 lõige 7).  
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Määruse (EÜ) nr 689/2008 kohustab 

 Esitada Terviseametile enne iga aasta 31. märtsi eelmise aasta 

kohta aastaaruanne I lisas loetletud kemikaalide eksporditud 

koguste kohta (sama kohustus on importijatel imporditud 

kemikaalide osas). Artikli 13 lõike 7 kohase nõudest loobumise 

alusel toimunud eksport tuleb loetleda eraldi. Anda taotluse korral 

mis tahes lisateavet (artikkel 9).  

 Kui kemikaal vastab PIC-teatamise tingimustele, kuid teave ei ole II 

lisa nõuete täitmiseks piisav, esitada komisjonile viimase taotlusel 

selle saamisest 60 päeva jooksul kogu asjaomane olemasolev 

teave (sama kohustus on ka importijatel) (artikli 10 lõige 4). 
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PIC-määruse peamised menetlused 

 Ekspordist teatamine: 

    I. Lisa 1. osas loetletud kemikaalid 

 

 PIC – protseduur:                                                

I. Lisa 2. osas loetletud kemikaalid       Selgelt 

                                                              väljendatud 

 PIC – protseduuri nõue:                      nõusolek                      

I. Lisa 3. osas loetletud kemikaalid 
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http://www.pic.int/Implementation/PublicAwareness/ELearningTool/I

TORC/tabid/1153/language/en-US/Default.aspx 



Kasulikud lingid 

 Rotterdami konventsiooni veebileht: 

http://www.pic.int/ 

 Euroopa Komisjoni Ühendatud Uurimiskeskuse 

veebileht:  

http://edexim.jrc.it/ 

 Euroopa Kemikaaliameti veebileht: 
http://echa.europa.eu  

 Terviseameti veebileht: 
www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus 

 eksport.import@terviseamet.ee 
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Tänan! 


