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Asia: Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry:n lausunto: vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A ja B sekä kansainvälisiä
rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen C RID-määräysten
muuttamisesta. LVM/069:00/2012/Silja Ruokola/Seija Miettinen-Bellevergue

Lausunto annetaan vain tiekuljetussäädöksien osalta (=vaarallisten tavaroiden
kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A ja Bmukaiset määräykset)

Olemme tutustuneet ADR-sopimuksen liitteiden A ja B määräysten muutoksiin siltä osin,
kuin se on kieliteknisesti ollut mahdollista, koska tekstejä ei ole ollut saatavilla suomen- tai
ruotsinkielisenä.
Voimaantulosta ilmoitettiin, että määräysten katsotaan tulevan hyväksytyiksi, ellei
1.10.2012 mennessä vähintään viisi sopimuspuolta niitä vastusta, emmekä usko vastustusta
löytyvän maista, joihin määräysten on tarkoitus tulla voimaan. Lisäksi ilmoitettiin, että
liitteiden määräykset on jätetty julkaisematta säädöskokoelman sopimussarjassa
säädöskokoelmalain (188/2000) 9§:n nojalla, koska niihin voi tutustua sähköisessä
muodossa UNECE:n sivuilla. Tämäkin on hyväksyttävää ja olemme siis tutustuneet
materiaaleihin mainitun lähteen kautta.
Muutoksissa on huomioitu viimeisimmät YK:n vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat
mallisäännöt ja lisätty muutamia UN-numeroita ehtoineen. Kaikki nämä muutokset ovat
mielestämme hyväksyttävissä sellaisenaan, mutta korostamme, että määräysten
soveltuvuus käytännön työhön on aina kiinni siitä, että miten ne ovat implentoitavissa
kansalliseen lainsäädäntöön ja nimenomaan käytännön työhön.
Tämä kattaa kaikki toimijat kaupallisista lähettäjistä ja maahantuojista kuljetusliikkeisiin,
kuljettajiin, terminaaleihin, huolintaliikkeisiin ja muihin logistisen alan toimijoihin sekä myös
valvoviin viranomaisiin, poliisiin, tulliin, työsuojeluviranomaisiin jne.

Tästä syystä kaikkien vastaavien määräystekstien valmisteluun on mielestämme jatkossakin
puututtava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niistä saadaan tarkasteluun
nimenomaan ne kohdat, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia käytännön kenttätyössä ja
elinkeinoelämän toimijoille. Tähän LVM ja Trafi voisivat mielestämme vieläkin aktiivisemmin
puuttua ja toimittaa tietoa valmisteluvaiheessakin olevista asioista myös kansallisille
toimijoille aina silloin, kun erilaisia ehdotuksia ja työpapereita tulee kansainvälisessä
määräysten valmistelutoimessa käsittelyyn.
Tätä työtä kun tapahtuu jatkuvasti, aina kansainvälisten kokousten väliaikoina ja sitä on
monen logistisen ja kaupan alan toimijan itse vaikeaa seurata aktiivisesti, vaikka pitäisi.
Suomen Huolintaliikkeiden liiton jäsenyritykset toimivat sekä kuljetusten suorittajina,
ostajina että monessa paikassa välikäsinä erilaisten kuljetus-, tullaus-, varastointi- yms.
toimien rajapinnoissa ja logistisissa toiminnoissa suuressa osassa ulkomaankaupan
vaarallisten aineiden kuljetustoimintoja. Siksi meille on erittäin tärkeää näiden vaarallisten
aineiden kuljetusten määräysten käytännönläheisyys ja mahdollisuus noudattaa niitä ilman
erityisjärjestelyjä. Siksi koko määräysten valmisteluvaihekin on erittäin tärkeä vaihe
kokonaisuuden kannalta.
Näiden vuonna 2013 voimaantulevien ADR-määräysten osalta toivomme sujuvaa
implementointia kansalliseen lainsäädäntöömme ja entistäkin turvallisempia kuljetuksia
linjassa kansalliseen VAK-strategiaamme.
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