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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/    /EY,

annettu                     ,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista

annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkolmannen

kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat

aineet – c/m/r)

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 213 E, 31.7.2001, s. 263.
2 EYVL C 311, 7.11.2001, s. 7.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. helmikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu          (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)
ja 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 niitä 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 vahvistetaan

direktiivin 76/769/ETY3 liitteessä I oleviin 29, 30 ja 31 kohtaan liittyvässä lisäyksessä

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 suuren yleisön käyttöön.

5) Direktiivin 94/60/EY mukaan komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle

ehdotuksen kyseisen luettelon täydentämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä,

kun vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten

ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa

neuvoston direktiivissä 67/548/ETY4 olevan liitteen I, joka sisältää syöpää tai perimän

muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia, ryhmään 1 tai

2 kuuluvia aineita, mukauttaminen tekniikan kehitykseen on julkaistu.

                                                
1 EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä

N:o 521/2001/EY (EYVL L 79, 17.3.2001, s. 1).
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 2001/91/EY (EYVL L 286, 30.10.2001, s. 27).
4 EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2001/59/EY (EYVL L 225, 21.8.2001, s. 1).
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6) Direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

kahdennenkymmenennenviidennen kerran 15 päivänä joulukuuta 1998 annettu komission

direktiivi 98/98/EY1 koskee 20 ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu syöpää tai perimän

muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi.

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

kahdennenkymmenennenkuudennen kerran 19 päivänä toukokuuta 2000 annettu komission

direktiivi 2000/32/EY2 koskee kahta ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu syöpää tai perimän

muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi.

Nämä aineet on lisättävä direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevan lisäyksen 29, 30 ja

31 kohtaan.

7) Syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi äskettäin

luokiteltujen aineiden riskit ja hyödyt on otettu huomioon.

8) Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta niiden yhteisön säännösten soveltamista, joilla

vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset. Nämä säännökset sisältyvät

toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY3 ja siihen

perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden

vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta

1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY4,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 355, 30.12.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission

päätöksellä 2000(368/EY (EYVL L 136, 8.6.2000, s. 108).
2 EYVL L 136, 8.6.2000, s. 1.
3 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
4 EYVL L 196, 26.7.1990, s.1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

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

Liitteessä luetellut aineet lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevaan, 29, 30 ja 31 kohtaa

koskevaan lisäykseen.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään ...* tämän direktiivin noudattamisen

edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä ... päivästä ... kuuta ...**.

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

liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

_______________

* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
** 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
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4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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Kohta 29 – Syöpää aiheuttavat aineet: ryhmä 2

AINEEN NIMI INDEKSINUMERO EY-NUMERO CAS-NUMERO
Kobolttidikloridi 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9
Kobolttisulfaatti 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3
Kadmiumfluoridi 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Kryseeni 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9
Bentso[e]pyreeni 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2
2,2’-Bioksiraani; 1,2,3,4-
diepoksibutaani

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

2,3-Epoksipropan-1-oli; glysidoli 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
2,4-Dinitrotolueeni [1];
dinitrotolueeni [2];
dinitrotolueeni, tekninen laatu

609-007-00-9 204-450-0 [1]
246-836-1 [2]

121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]

2,6-Dinitrotolueeni 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2
Hydratsiini-tri-nitrometaani 609-053-00-X 414-850-9 -
Atsobentseeni 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
o-Dianisidiinipohjaiset
atsoväriaineet;
4,4'-diaryyliatso-3,3'-
dimetoksibifenyyliväriaineet
paitsi muualla direktiivin
67/548/ETY liitteessä I mainitut

611-029-00-9 - -

o-Tolidiinipohjaiset väriaineet;
4,4'-diaryyliatso-3,3'-
dimetyylibifenyyli väriaineet
paitsi muualla direktiivin
67/548/ETY liitteessä I mainitut

611-030-00-4 - -

1,4,5,8-Tetra-aminoantrakinoni;
C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

Kohta 30 – Perimän muutoksia aiheuttavat aineet: ryhmä 2

AINEEN NIMI INDEKSINUMERO EY-NUMERO CAS-NUMERO
Kadmiumfluoridi 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Kadmiumkloridi 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
2,2’-Bioksiraani; 1,2,3,4-
diepoksibutaani

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Kohta 31 – Lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 2

AINEEN NIMI INDEKSINUMERO EY-NUMERO CAS-NUMERO
Kadmiumfluoridi 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Kadmiumkloridi 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
2,3-Epoksipropan-1-oli; glysidoli 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
2-Metoksipropanoli 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5
4,4’-Isobutyylietylideenidifenoli;
2,2-bis (4’-hydroksifenyyli)-4-
metyylipentaani

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-Metoksipropyyliasetaatti 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4
Tridemorfi (ISO);
2,6-dimetyyli-4-
tridekyylimorfoliini

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Sykloheksimidi 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

=====================
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I JOHDANTO

1. Komissio esitti 14.5.2001 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

tiettyjen aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun

neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkolmannen kerran

(syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat

aineet – c/m/r)1.

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 95 artiklaan.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssään 5.2.2002.2

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 12.9.2001.3

4. Neuvosto vahvisti 3.6.2002 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

II TAVOITE

Komission ehdotuksen tavoitteena on lisätä direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I luettelo syöpää tai

perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään 1 tai 2

kuuluvista aineista. Ehdotuksessa kielletään näiden aineiden käyttö aineissa tai valmisteissa, joita

saatetaan markkinoille suurelle yleisölle myytäväksi.

                                                
1 EYVL C 213 E, 31.7.2001, s. 263.
2 EYVL: ei vielä julkaistu.
3 EYVL C 311, 7.11.2001, s. 7.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. Neuvosto on käsitellyt ehdotusta vuoden 2001 puolivälistä alkaen. Neuvoston yhteinen kanta

on sama kuin komission ehdotus.

2. Euroopan parlamentti hyväksyi 5.2.2002 kaksi tarkistusta, joilla rajoitukset laajennettaisiin

koskemaan tuotteita, ja pyysi komissiota esittämään asiaa koskevia ehdotuksia 30.6.2002

mennessä.

3. Yleisesti ottaen neuvosto on Euroopan parlamentin tavoin huolestunut tuotteissa esiintyvistä

CMR-aineista. Neuvosto ei kuitenkaan voi hyväksyä direktiivin soveltamisalan laajentamista

parlamentin ehdottamalla tavalla, jos sen perustana ei ole tieteellistä arviota tai

riskinarviointia. Nykyisen lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden ja komission tehtävänä on

päättää riskinarvioinnin perusteella, ovatko tietyt aineet tai niitä sisältävät valmisteet ja

tuotteet vaaraksi terveydelle tai ympäristölle. Tässä yhteydessä olisi muistettava, että

CMR-aineita on hyvin paljon ja että niitä esiintyy lukemattomissa tuotteissa. Tuoteperusteista

lähestymistapaa CMR-aineisiin olisi siten nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdotonta

soveltaa käytäntöön.

Lisäksi neuvosto katsoo, että ehdotetut rajoitukset, jotka koskevat tiettyjä CMR-aineita ja

niitä sisältäviä valmisteita, mahdollistavat riittävät toimenpiteet kyseisten CMR-aineiden

käytön rajoittamiseksi ja että nämä toimenpiteet olisi toteutettava viipymättä. Tämän vuoksi

neuvosto ei voi hyväksyä parlamentin esittämiä kahta tarkistusta vaan on hylännyt ne.

IV LOPUKSI

Neuvosto katsoo, että yhteiseen kantaan sisältyvät toimenpiteet muodostavat yhteisön

riskinarviointimenettelyyn perustuvan tasapainoisen ratkaisun, jolla taataan korkeatasoinen

terveyden ja kuluttajien suojelu.

Neuvosto palauttaa lisäksi mieliin 7. ja 8.6.2001 annetut neuvoston päätelmät tulevaa



8328/1/02 REV 1 ADD 1 tt,em/EL,EM/sh 4
DG C II    FI

kemikaalipolitiikkaa koskevasta strategiasta ja erityisesti päätelmien 9 ja 19 kohdan:

– "Toistaa sitoutuneensa kehittämään uuden kemikaalipolitiikan ja uuden yhteisön järjestelmän

kemikaalien (aineet ja valmisteet) hallinnoimiseksi, joka koskee myös sitä, miten tuotteissa

olevia kemikaaleja koskeva kysymys ratkaistaan lainsäädännössä."

– "Toteaa, että vastuu kemiallisia aineita koskevan tietämyksen lisäämisestä ja niiden käytöstä

aiheutuvien riskien arvioinnista ja riskinhallinnasta on siirrettävä alan teollisuudelle,

teollisuuden jatkokäyttäjät mukaan lukien, jotta viranomaiset voisivat keskittyä kaikista

tärkeimpiin kemikaaleihin."

Neuvosto katsoo, että uuden kemikaalipolitiikan yhteydessä suunnitelluilla toimenpiteillä

parannetaan huomattavasti tuotteissa esiintyviin vaarallisiin aineisiin, CMR-aineet mukaan

luettuina, liittyvää riskinhallintaa.

                                        



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 10.06.2002
SEK(2002) 619 lopullinen

2001/0110 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja
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2001/0110 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja

käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämistä koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta

kahdennenkymmenennenkolmannen kerran (syöpää tai perimän muutoksia
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden - c/m/r - osalta)

1. MENETTELYN VAIHEET

– Komissio hyväksyi edellä mainitun ehdotuksen [KOM(2001) 256 lopullinen]
14. toukokuuta 2001, minkä jälkeen se toimitettiin neuvostolle ja Euroopan
parlamentille.

– Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi ehdotuksen tarkistuksineen ensimmäisessä
käsittelyssä 5. helmikuuta 2002.

– Komissio hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistukset.

– Neuvoston vahvisti yhteisen kantansa 3. 6. 2002.

– Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 12. syyskuuta 2001.

2. DIREKTIIVIN TARKOITUS

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

– sisämarkkinoiden säilyttäminen ottamalla käyttöön yhdenmukaistetut
määräykset sellaisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta ja
käytöstä, jotka on luokiteltu syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai
lisääntymiselle vaarallisiksi

– terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojan varmistaminen kieltämällä
kansalaisten käyttöön tarkoitettujen sellaisten aineiden ja valmisteiden
markkinoille saattaminen ja käyttö, jotka on luokiteltu syöpää tai perimän
muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Yleiset huomautukset

Yhteinen kanta vastaa komission ehdotusta.
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3.2. Tarkistukset

Komission on hylännyt parlamentin tekemät kaksi tarkistusta.

Komissio ei voi hyväksyä, että syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai
lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien, ryhmään 1 tai 2 kuuluvien aineiden ja
valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskeva kielto ulotettaisiin tällaisia
aineita sisältäviin, yleisön käyttöön markkinoille saatettuihin valmisteisiin.

Nykyiset direktiivin 76/769/ETY liitteen I kohtiin 29, 30 ja 31 liittyvät rajoitukset
sekä komission ehdotus direktiivin 76/769/ETY muuttamiseksi
kahdennenkymmenennenkolmannen kerran kattavat aineet ja valmisteet.
Sisällyttämällä ehdotuksen soveltamisalaan sekä aineet että valmisteet katetaan
tilanteet, jotka todennäköisemmin johtavat kuluttajien alistumiseen c/m/r-aineille.
Esimerkkejä kuluttajien käyttämistä valmisteista ovat liimat, pesuaineet ja
kotitalouksissa käytettävät puhdistusaineet.

Nykyisen kemikaaleja koskevan järjestelmän lähestymistapana on arvioida aineita
tapauskohtaisesti niin, että toteutetaan riskinhallintatoimia silloin, kun todetaan
niiden olevan tarpeen kohtuuttomien riskien estämiseksi. Komissio säilyttää tämän
menettelyn, ja jos ilmenee erityisiä riskejä, jotka aiheutuvat c/m/r-aineiden käytöstä
tuotteissa, komissio tekee ehdotuksia rajoituksiksi tapauskohtaisesti.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen c/m/r-aineiden yleisölle myynnin
kieltämiseksi olisi valtava hanke, joka edellyttäisi satojen aineiden ja mahdollisesti
tuhansien käyttötapojen riskinarviointia.

Näin lukuisten riskinarviointien käynnistäminen ei olisi toteutettavissa eikä olisi
yhdenmukainen olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23
päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/931 ja
neljännestä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 793/93 tarkoitetusta ensisijaisten
aineiden luettelosta 25 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2364/20002 kanssa. Viimeksi mainitulla asetuksella vahvistetaan niiden
ensisijaisten aineiden luettelo, joiden osalta on tehtävä riskinarvioinnit. Komissio
katsoo, että riskinarviointien on perustuttava näihin jäsenvaltioiden suositusten
mukaisesti laadittuihin luetteloihin, sillä niiden avulla varmistetaan, että yhteisö
keskittää rajalliset voimavaransa ensisijaisesti vaarallisimpien aineiden arviointiin.

Vaarallisten aineiden riskien vähentämisessä yleensä komissio haluaisi kiinnittää
huomion uuden kemikaaleja koskevan strategian mukanaan tuomiin tärkeisiin
muutoksiin. Niiden avulla saavutetaan tavoitteet, joihin ehdotetuilla tarkistuksilla
pyritään.

Yksi muutoksista on 30 000 aineen rekisteröinti menettelyllä, jossa teollisuuden on
määrä toimittaa aineista tietoja, mukaan luettuina alustavat riskinarvioinnit jokaisesta
aineesta. Lisäksi erityisiä riskejä sisältäviin aineisiin, kuten c/m/r-aineisiin,
sovellettava lupamenettely käsittää tiukempia vaatimuksia. Ehdotusten valmistelu on
pitkällä, ja ne esitetään neuvostolle ja parlamentille myöhemmin tänä vuonna.

                                                
1 EYVL L 85, 5.4.1993, s. 1.
2 EYVL L 273, 26.10.2000, s. 5.
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3.3. Neuvoston yhteinen kanta

Neuvoston yhteinen kantaa vastaa täysin komission ehdotusta.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio kannattaa neuvoston yhteistä kantaa, joka vastaa täysin komission
ehdotusta.


