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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/  /EY,

annettu                 ,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön

rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten

lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta

kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia

aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 54.
2 EYVL C 140, 18.5.2000, s. 1.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. helmikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ..... (EYVL ...) (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä), Euroopan parlamentin päätös, tehty ...... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Perustamissopimuksen 14 artiklan mukaisesti on luotava alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja

jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus.

2) Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät 29 päivänä maaliskuuta 1996 päätöksen

N:o 646/96/EY syöväntorjunnan toimintaohjelman hyväksymisestä kansanterveyden alalla

vuosiksi 1996-20001.

3) Terveyden suojelun ja kuluttajien turvallisuuden parantamiseksi syöpää tai perimän

muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita sekä kyseisiä

aineita sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille suuren yleisön käyttöön.

4) Direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta neljännentoista kerran 20 päivänä joulukuuta 1994

annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/60/EY2 esitetään direktiivin

76/769/ETY3 lisäykseksi sen liitteessä I olevia 29, 30 ja 31 kohtaa koskeva luettelo syöpää

tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään

1 tai 2 kuuluvista aineista. Näitä aineita ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa saattaa

markkinoille yleisön käyttöön.

                                                
1 EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9.
2 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 1.
3 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

komission direktiivillä 99/77/EY (EYVL L 207, 6.8.1999, s. 18).
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5) Direktiivin 94/60/EY mukaan komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle

ehdotuksen kyseisen luettelon täydentämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä,

kun on julkaistu vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien

lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967

annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY1 olevan, syöpää tai perimän muutoksia

aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia, ryhmään 1 tai 2 kuuluvia aineita

sisältävän liitteen I mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

6) Direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

kahdennenkymmenennenkolmannen kerran 5 päivänä joulukuuta 1997 annettu komission

direktiivi 97/69/EY2 koskee yhtä äskettäin syöpää aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi

luokiteltua ainetta. Direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta

tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenneljännen kerran 18 päivänä syyskuuta 1998

annettu komission direktiivi 98/73/EY3 koskee yhtä äskettäin syöpää aiheuttavaksi, ryhmään

2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta, ja yhtä äskettäin lisääntymiselle vaaralliseksi, ryhmään 2

kuuluvaksi luokiteltua ainetta. Nämä aineet on lisättävä direktiivin 76/769/ETY liitteessä I

olevia 29 ja 31 kohtaa koskevaan lisäykseen.

7) Äskettäin direktiiveillä 97/69/EY ja 98/73/EY syöpää aiheuttaviksi tai lisääntymiselle

vaarallisiksi, ryhmään 2 kuuluviksi luokiteltujen aineiden riskit ja hyödyt on otettu

huomioon.

                                                
1 EYVL 196 B, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2000/33/EY (EYVL L 136, 8.6.2000, s. 90).
2 EYVL L 343, 13.12.1997, s. 19.
3 EYVL L 305, 16.11.1998, s. 1.
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8) Tätä direktiiviä sovelletaan sen estämättä, mitä säädetään yhteisön lainsäädännössä, jolla

vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset; kyseinen lainsäädäntö sisältyy

toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY1 ja siihen

perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden

vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes direktiivin

89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 28 päivänä kesäkuuta 1990

annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY2.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I seuraavasti:

1) Lisätään johdantoon huomautus R seuraavasti:

"Aineen luokittelua syöpää aiheuttavaksi ei tarvitse soveltaa sellaisiin kuituihin, joiden

halkaisijan pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella

standardipoikkeamalla on yli 6 µm:n".

2) Tämän direktiivin liitteessä luetellut aineet lisätään 29 ja 31 kohtaa koskevassa lisäyksessä

lueteltuihin aineisiin.

                                                
1 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston

direktiivillä 1999/38/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 66).
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2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,

asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ...+. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä ...++ alkaen.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä

virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä

siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja Puheenjohtaja

                                                
+ Yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
++ 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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LIITE

Kohta 29 - Syöpää aiheuttavat aineet: ryhmä 2

Aineen nimi Indeksinumero EY-numero CAS-

numero

Huomautukset

4-kloorianiliini 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Tulenkestävät keraamiset kuidut;
Kuidut erityistarkoituksiin, paitsi
muualla direktiivin 67/548/ETY
liitteessä I mainitut;
[Keinotekoiset säännöttömästi
suuntautuneet lasimaiset
(silikaatti-) kuidut, joiden
alkalioksidi- ja maa-
alkalioksidipitoisuus
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)
on enintään 18 painoprosenttia]

650-017-00-8 R

Kohta 31 - Lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 2

Aineen nimi Indeksinumero EY-numero CAS-numero

6-(2-kloroetyyli)-
6(2-metoksietoksi)-
2,5,7,10-tetraoksa-
6-silaundekaani; etaselasiili

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

________________________
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Asia: Neuvoston 12 päivänä maaliskuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o
…/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen
vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön
rajoituksia koskevan direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta
kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran (syöpää tai perimän muutoksia
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet - c/m/r)
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I JOHDANTO

1. Komissio esitti 6. tammikuuta 2000 neuvostolle ehdotuksen1 Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille

saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta

kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi

tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet).

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 95 artiklaan.

2. Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen 14. marraskuuta 2000.2

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 10. lokakuuta 2000.3

3. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 12. maaliskuuta 2001 perustamissopimuksen

251 artiklan mukaisesti.

II TAVOITE

4. Tavoitteena on lisätä direktiivin 76/769/ETY liitteeseen 1 luettelo syöpää tai perimän

muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, luokan 1 tai

2 mukaisista aineista. Ehdotuksessa säädetään, että kyseisiä aineita ei saa käyttää

markkinoille saatetuissa aineissa ja valmisteissa, jotka on tarkoitettu yleisölle myytäviksi.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

5. Neuvosto katsoi, että selkeyden vuoksi oli tehtävä muutos, jonka mukaan aineen luokittelua

syöpää aiheuttavaksi ei tarvitse soveltaa sellaisiin kuituihin, joiden halkaisijan

pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella standardipoikkeamalla on yli

6ìm:n.

                                                
1 EYVL C 116E, 26.4.2000, s. 54.
2 EYVL C
3 EYVL C 140, 15.5.2000, s. 1.
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Neuvosto päätti selkeyden vuoksi lisätä luetteloon myös kattavat tiedot tulenkestävistä

keraamisista kuiduista.

IV YHTEENVETO

6. Neuvosto katsoo, että ehdotetut muutokset myötäilevät komission ehdotusta, jonka

Euroopan parlamentti on hyväksynyt.

______________________
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KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

joka koskee

neuvoston yhteistä kantaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi
tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön

rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta

kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden c/m/r osalta

.



2

2000/0006 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

joka koskee

neuvoston yhteistä kantaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi
tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön

rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta

kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden c/m/r osalta

1. MENETTELYN VAIHEET

– Komissio hyväksyi edellä mainitun ehdotuksen [KOM(1999) 746 lopullinen]
6. tammikuuta 2000, minkä jälkeen se toimitettiin neuvostolle ja Euroopan
parlamentille.

– Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29. maaliskuuta 2000.

– Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä 14.
marraskuuta 2000.

– Neuvosto antoi yhteisen kantansa 12. maaliskuuta 2001.

2. DIREKTIIVIN TARKOITUS

Ehdotuksella, joka perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklaan,
on kaksi tarkoitusta:

– kemiallisten aineiden ja valmisteiden vapaan liikkuvuuden takaaminen

– kuluttajien terveyden suojeleminen kieltämällä kansalaisten käyttöön
tarkoitettujen sellaisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattaminen,
jotka on luokiteltu syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai
lisääntymiselle vaarallisiksi.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

– Yleiset huomautukset
Yhteinen kanta noudattaa komission alkuperäisen ehdotuksen yleisiä
suuntaviivoja. Vain muodollisia muutoksia ja selvennyksiä tehtiin.
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– Tarkistukset
Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen ilman tarkistusehdotuksia.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio kannattaa yhteistä kantaa, koska se on alkuperäisen ehdotuksen mukainen.


