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Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä

sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen
soveltamisesta annetun lain (346/1997) 4 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin
ne ovat laissa 902/2010, seuraavasti:

4 §

Luvanvarainen toiminta

Yleissopimuksen kemikaaliliitteen luette-
lossa 1 mainittujen kemikaalien ja lähtöainei-
den tuottaminen, hankkiminen, säilyttäminen
ja käyttäminen, jos 1 luettelon sisältämien
kemikaalien yhteismäärä toiminnanharjoitta-
jaa ja laitosta kohden on enemmän kuin 100
grammaa vuodessa, ovat sallittuja Suomessa
vain Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskuksen luvalla. Luettelossa 1 mainittujen
kemikaalien ja lähtöaineiden tuonti ja toimi-
tus Suomen alueelle ovat määrästä riippu-
matta sallittuja vain Lääkealan turvallisuus-
ja kehittämiskeskuksen luvalla. Lupaa ei kui-
tenkaan vaadita instituutilta eikä Puolustus-
voimien tutkimuslaitokselta.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Kemikaalien tuonti ja vienti

Yleissopimuksen kemikaaliliitteen luette-
lossa 1 tai 2 mainittuja kemikaaleja ja lähtö-
aineita ei saa tuoda muista kuin sopimus-
puolena olevista valtioista. Tämä kielto ei
kuitenkaan koske näytteitä, jotka instituutti
tai Puolustusvoimien tutkimuslaitos ulko-
asiainministeriötä etukäteen kuultuaan vas-
taanottaa yleissopimuksen soveltamisalaan
kuuluvien kemikaalien todentamiseen liitty-
viä tutkimuksia varten. Kemikaaliliitteen lu-
ettelossa 1 mainittuja kemikaaleja ei saa
viedä eikä toimittaa muihin kuin sopimus-
puolena oleviin valtioihin. Kemikaaliliitteen
luettelossa 2 mainittuja kemikaaleja ja lähtö-
aineita ei saa viedä eikä toimittaa muihin
kuin sopimuspuolena oleviin valtioihin muu-
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ten kuin kaksikäyttötuotteiden vientivalvon-
nasta annetussa laissa (562/1996) ja kaksi-
käyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja
kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajär-
jestelmän perustamisesta annetussa neuvos-

ton asetuksessa (EY) N:o 428/2009 säädetyin
poikkeuksin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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