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Tarkistus 12
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yrityksille koituvat edut lisääntyvät, 
kun yhä useammat maailman maat ottavat 
GHS-kriteerit käyttöön lainsäädännössään; 
yhteisön olisi oltava tämän prosessin 
kärjessä muiden maiden kannustamiseksi 
seuraamaan esimerkkiä ja kilpailuedun 
luomiseksi yhteisön toimialalle.

(7) Yrityksille koituvat edut lisääntyvät, 
kun yhä useammat maailman maat ottavat 
GHS-kriteerit käyttöön lainsäädännössään; 
yhteisön olisi oltava tämän prosessin 
kärjessä muiden maiden kannustamiseksi 
seuraamaan esimerkkiä ja kilpailuedun 
luomiseksi yhteisön toimialalle ja 
erityisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille..

Or. el

Perustelu

Euroopan komission internetin kautta 21. elokuuta ja 21. lokakuuta 2006 välisenä aikana
toteuttamassa kuulemisessa saatiin 370 vastausta, joista 254 tuli yrityksiltä, ja 45 prosenttia 
näistä yrityksistä oli vähemmän kuin 250 työntekijää työllistäviä.

Tarkistus 13
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tällä asetuksella olisi korvattava 
vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
kesäkuuta 1967 annettu neuvoston 
direktiivi 67/548/ETY sekä vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
31 päivänä toukokuuta 1999 annettu 

(15) Tällä asetuksella olisi korvattava 
vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
kesäkuuta 1967 annettu neuvoston 
direktiivi 67/548/ETY sekä vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
31 päivänä toukokuuta 1999 annettu 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/45/EY. Asetuksen avulla 
olisi säilytettävä mainituilla direktiiveillä 
taattu ihmisen terveyden ja ympäristön 
suojelun nykyinen yleinen taso. Siksi 
asetuksessa olisi säilytettävä joitain 
vaaraluokkia, jotka kuuluvat kyseisten 
direktiivien soveltamisalaan mutta eivät 
vielä GHS-järjestelmään. Lisäksi tässä 
asetuksessa on tarpeen säilyttää 
vaarallisuuden käsite mainittujen 
direktiivien mukaisena, eli niin, että se ei 
kata niitä GHS-järjestelmään kuuluvia 
vaaraluokkia, jotka eivät kuulu 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
soveltamisalaan, jotta vaikutukset muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön, jossa viitataan 
kyseiseen käsitteeseen, olisivat 
mahdollisimman vähäiset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 1999/45/EY. Asetuksen avulla 
olisi säilytettävä mainituilla direktiiveillä 
taattu ihmisen terveyden ja ympäristön 
suojelun nykyinen yleinen taso. Siksi 
asetuksessa olisi säilytettävä joitain 
vaaraluokkia, jotka kuuluvat kyseisten 
direktiivien soveltamisalaan mutta eivät 
vielä GHS-järjestelmään, esimerkiksi 
otsonikerroksen tuhoutumiseen liittyvät 
vaaraluokat. Lisäksi tässä asetuksessa on 
tarpeen säilyttää vaarallisuuden käsite 
mainittujen direktiivien mukaisena, eli 
niin, että se ei kata niitä GHS-järjestelmään 
kuuluvia vaaraluokkia, jotka eivät kuulu 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
soveltamisalaan, jotta vaikutukset muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön, jossa viitataan 
kyseiseen käsitteeseen, olisivat 
mahdollisimman vähäiset.

Or. el

Perustelu

On huomautettava, että yhteisön lainsäädäntö kattaa GHS-järjestelmän aukon, joka koskee 
otsonikerroksen ohentumisen muodostamaa suurta maailmanlaajuista ympäristöongelmaa.

Tarkistus 14
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta varmistettaisiin tiedonsaanti 
seoksiin sisältyvistä vaarallisista aineista, 
myös seokset olisi tarvittaessa merkittävä, 
jos ne sisältävät vähintään yhtä 
vaaralliseksi luokiteltua ainetta, vaikka 
seoksia itseään ei luokiteltaisikaan 
vaarallisiksi.

(19) Jotta varmistettaisiin tiedonsaanti ja 
suojelu seoksiin sisältyviltä vaarallisilta 
aineilta, myös seokset olisi tarvittaessa 
merkittävä, jos ne sisältävät vähintään yhtä 
vaaralliseksi luokiteltua ainetta, vaikka 
seoksia itseään ei luokiteltaisikaan 
vaarallisiksi.

Or. el
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Perustelu

Luokittelu, merkinnät ja pakkaus eivät palvele yksinomaan tiedotustarkoituksia, vaan 
pohjimmiltaan käyttäjien terveyden sekä ympäristön suojelua.

Tarkistus 15
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Seosten luokittelussa olisi otettava 
huomioon saatavilla olevat tiedot 
synergistisistä ja antagonistisista 
vaikutuksista.

(32) Seosten luokittelussa olisi otettava 
huomioon saatavilla olevat tiedot seosten 
sisältämien ainesosien synergistisistä ja 
antagonistisista vaikutuksista.

Or. el

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen sanamuodon parantaminen.

Tarkistus 16
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Viranomaisten resurssit olisi 
kohdistettava eniten huolta herättäviin 
aineisiin. Siksi olisi annettava säännökset, 
joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset 
tai toimittajat voivat esittää 
kemikaalivirastolle ehdotuksia sellaisten 
aineiden yhdenmukaistetusta luokituksesta, 
jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, 
sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi kategoriaan 1A 
tai 1B kuuluviksi aineiksi, hengitysteitä 
herkistäviksi aineiksi tai tapauskohtaisesti 

(44) Viranomaisten resurssit olisi 
kohdistettava eniten terveyttä ja 
ympäristöä koskevaa huolta herättäviin 
aineisiin. Siksi olisi annettava säännökset, 
joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset 
tai toimittajat voivat esittää 
kemikaalivirastolle ehdotuksia sellaisten 
aineiden yhdenmukaistetusta luokituksesta, 
jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, 
sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi kategoriaan 1A 
tai 1B kuuluviksi aineiksi, hengitysteitä 



PE402.576v01-00 6/12 AM\708163FI.doc

FI

muiden vaikutusten vuoksi. 
Kemikaaliviraston olisi annettava 
ehdotuksesta lausuntonsa ja asianosaisilla 
olisi oltava mahdollisuus esittää siitä 
huomautuksia. Komission olisi sen jälkeen 
tehtävä päätös lopullisesta luokituksesta.

herkistäviksi aineiksi tai tapauskohtaisesti 
muiden vaikutusten vuoksi. 
Kemikaaliviraston olisi annettava 
ehdotuksesta lausuntonsa ja asianosaisilla 
olisi oltava mahdollisuus esittää siitä 
huomautuksia. Komission olisi sen jälkeen 
tehtävä päätös lopullisesta luokituksesta.

Or. el

Tarkistus 17
Edit Herczog PSE-työryhmän tukemana

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Jotta kuluttajille annettaisiin 
asianmukaista tietoa, jotta vältettäisiin
suhteettomia toimenpiteitä, kuten 
aineiden tai seosten yliluokittelusta
mahdollisesti seuraavia lapsiturvallisia 
pakkauksia, ja jotta vältettäisiin
kaksinkertaista testausta, jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön menettely, jolla
autetaan tiettyjen erityisten tuoteryhmien 
kaikkia toimittajia ja varsinkin pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä)
määrittämään tällaisten aineiden ja 
seosten asianmukainen luokitus, 
merkinnät ja pakkaukset.

Or. en

Perustelu

Jos valmistajalla on ainoastaan tuotteessa (seoksessa) käytettävien aineiden toimittajan 
(toimittajien) antamat tiedot, hän luottaa 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tehtyyn tietojen arviointiin kyseisen seoksen luokittelemiseksi. Tällöin seoksen 
vaarallisia ominaisuuksia saatetaan aliarvioida tai (etenkin) yliarvioida. Sellaisen 
menettelyn, jossa asiantuntemusta ja lisätietoja voidaan asettaa saataville jonkin seoksen 
arvioimiseksi, saatavuus ja tunnustaminen takaavat tarkemman luokittelun ja ovat erityisen 
tärkeitä pk-yritysten kannalta.
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Tarkistus 18
Edit Herczog PSE-työryhmän tukemana

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jollekin erityiselle tuoteryhmälle
on perustettu vaara- ja luokituskeskus, 
jossa kootaan yhteen kyseiseen 
tuoteryhmään kuuluvia aineita ja seoksia 
koskevaan tietojen arviointiin, 
testitietoihin, todistusnäytön arviointiin ja 
päättelysääntöihin liittyvä asiantuntemus, 
tällaisten aineiden ja seosten toimittaja 
voi luottaa kyseisen keskuksen 
suorittamaan arviointiin kyseisen aineen 
tai seoksen aiheuttamien vaarojen 
määrittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Jos valmistajalla on ainoastaan tuotteessa (seoksessa) käytettävien aineiden toimittajan 
(toimittajien) antamat tiedot, hän luottaa 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tehtyyn tietojen arviointiin kyseisen seoksen luokittelemiseksi. Tällöin seoksen 
vaarallisia ominaisuuksia saatetaan aliarvioida tai (etenkin) yliarvioida. Sellaisen 
menettelyn, jossa asiantuntemusta ja lisätietoja voidaan asettaa saataville jonkin seoksen 
arvioimiseksi, saatavuus ja tunnustaminen takaavat tarkemman luokittelun ja ovat erityisen 
tärkeitä pk-yritysten kannalta.

Tarkistus 19
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaaralliseksi luokitellun aineen tai 
seoksen merkinnöissä on esitettävä 

1. Vaaralliseksi luokitellun aineen tai 
seoksen pakkausmerkinnöissä on 
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seuraavat tiedot: esitettävä seuraavat tiedot:

Or. ro

Perustelu

Merkinnät voidaan tehdä vain pakkaukseen. Neutraloivien aineiden ilmoittaminen 
pakkauksessa on turvatoimenpide hätätapausten varalta kuten myös hätänumeron (112) 
ilmoittaminen.

Tarkistus 20
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) tarvittaessa neutraloivien aineiden 
mainitseminen onnettomuustapausten 
varalta;

Or. ro

Perustelu

Merkinnät voidaan tehdä vain pakkaukseen. Neutraloivien aineiden ilmoittaminen 
pakkauksessa on turvatoimenpide onnettomuuksien varalta kuten myös hätänumeron (112) 
ilmoittaminen.

Tarkistus 21
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) hätänumero (112) onnettomuuden 
varalta.

Or. ro
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Perustelu

Merkinnät voidaan tehdä vain pakkaukseen. Neutraloivien aineiden ilmoittaminen 
pakkauksessa on turvatoimenpide onnettomuuksien varalta kuten myös hätänumeron (112) 
ilmoittaminen.

Tarkistus 22
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, 
kategoriat 1, 2, 3 ja 4.

k) vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, 
kategoriat 1 ja 2.

Or. en

Perustelu

Vesiympäristölle vaarallisiin, kroonisiin vaaraluokkiin 3 ja 4 ei liity varoitusmerkkiä. Jos 
vaaralauseke jätettäisiin pois pakkauksesta, käyttäjät eivät olisi tietoisia kyseisestä vaarasta. 
Tarkistus mukailee vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin mukaista nykyistä käytäntöä, 
jota sovelletaan luokkiin R10 tai R52/53 luokiteltuihin seoksiin, joiden tapauksessa ei käytetä 
varoitusmerkkiä. Tarkistus liittyy 31 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 23
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Enintään 125 millilitraa sisältävien 
pakkausten merkinnöissä ei tarvitse 
esittää vaara- tai turvalausekkeita, jos 
aineen tai seoksen luokitus on 
vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, 
vaaraluokka 3 tai 4.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy 31 artiklan 1 kohdan k alakohtaa koskevaan tarkistukseen. Vesiympäristölle 
vaarallisiin, kroonisiin vaaraluokkiin 3 ja 4 ei liity varoitusmerkkiä. Jos vaaralauseke 
jätettäisiin pois pakkauksesta, käyttäjät eivät olisi tietoisia kyseisestä vaarasta. Tarkistus 
mukailee vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin mukaista nykyistä käytäntöä, jota 
sovelletaan luokkiin R10 tai R52/53 luokiteltuihin seoksiin, joiden tapauksessa ei käytetä 
varoitusmerkkiä.

Tarkistus 24
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksittäispakkauksiin tai yhden 
käyttökerran pakkauksiin, 
yksittäisannospakkauksiin tai 
yksikköannoksiin, jotka säilytetään tämän 
asetuksen mukaisesti merkityssä 
pakkauksessa ja jotka poistetaan 
pakkauksesta ainoastaan yhtä käyttöä 
varten pakkaukseen liitettyjen 
käyttöohjeiden mukaisesti, ei sovelleta 
merkintävaatimusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään yksikköannosten muodossa toimitettavien seosten tilannetta 
tapauksissa, joissa a) tuote (esimerkiksi tabletit) on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten, 
b) tuote poistetaan ulkopakkauksesta välittömästi ennen käyttöä ja c) tuotteen kaikki ohjeet 
(sekä muut pakkausmerkinnät) on merkitty ulkopakkaukseen.
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Tarkistus 25
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun käytetään sekä ulko- että 
sisäpakkausta ja ulkopakkauksessa ei ole
vaarallisten tavaroiden kuljetusta 
koskevien sääntöjen mukaista 
varoitusmerkkiä 
asetuksen (ETY) No 3922/91, 
direktiivin 94/55/EY, direktiivin 96/49/EY 
tai direktiivin 2002/59/EY säännösten 
mukaisesti, sekä ulko- että
sisäpakkaukseen on tehtävä tämän 
asetuksen mukaiset merkinnät.

1. Kun käytetään sekä ulko- että 
sisäpakkausta ja ulkopakkauksessa on
vaarallisten tavaroiden kuljetusta 
koskevien sääntöjen mukaiset merkinnät
asetuksen (ETY) No 3922/91, 
direktiivin 94/55/EY, direktiivin 96/49/EY 
tai direktiivin 2002/59/EY säännösten 
mukaisesti, sisäpakkaukseen on tehtävä 
tämän asetuksen mukaiset merkinnät.

Or. en

Perustelu

Vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 11 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukainen 
tarkistus.

Tarkistus 26
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Aineen ja/tai seoksen mainostamisen 
on tapahduttava siten, että sillä pyritään 
turvaamaan asianmukainen ja 
puolueeton tiedottaminen eikä 
harhaanjohtamaan loppukäyttäjiä.

Or. el
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Perustelu

On määriteltävä, mikä oikeastaan on aineiden ja seosten mainostamisen tehtävä.
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