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LYHYET PERUSTELUT

Käsillä oleva ehdotus, sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna, on tärkeä vaihe 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 1980–1990-luvulla aloittamassa prosessissa, jota 
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssi on vienyt eteenpäin.

Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) 
tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaistetut kriteerit aineiden ja seosten luokittelemiseksi 
niiden aiheuttamien fysikaalisten ja terveyteen ja ympäristöön liittyvien vaarojen mukaan 
sekä yhdenmukaistetut vaaraviestinnän elementit, merkintävaatimukset ja 
käyttöturvallisuustiedotteet mukaan lukien.

Valmistelija pitää aloitetta erinomaisena: maailmanlaajuista lähestymistapaa tarvitaan, kun 
tavoitteena on tehostaa terveyden ja ympäristön suojelua ja kun tuotteilla käydään 
kansainvälistä kauppaa.

Komission ehdotuksessa yhdenmukaistetaan aineiden ja seosten luokitusta sekä merkintöjä ja 
pakkaamista koskevat säännöt. Siinä velvoitetaan yritykset luokittelemaan aineensa ja 
seoksensa itse ja ilmoittamaan luokituksista. Liitteessä VI vahvistetaan yhdenmukaistettu 
luettelo yhteisön tasolla luokitelluista aineista ja lopuksi ehdotuksessa vahvistetaan 
luokitusten ja merkintöjen luettelo, joka sisältää kaikki edellä tarkoitetut ilmoitukset ja 
yhdenmukaistetut luokitukset.

Yhdenmukaisuus REACH-järjestelmän kanssa on toivottavaa paitsi siirtymäaikojen, myös 
tonnimääriin perustuvan lähestymistavan tai liitteiden ja erityisesti liitteen VI suhteen.

Komission ehdotuksen mukaan liitteessä VI oleva 3 osa on sitova. Kyseisessä osassa esitetään 
vain luokitukset, jotka REACH-järjestelmän ja asetusehdotuksen 38 artiklan mukaisesti 
yhdenmukaistetaan yhteisön tasolla: syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle 
vaaralliset tai hengitysteiden herkistymistä aiheuttavat aineet sekä perustellut erityistapaukset 
(38 artiklan 2 kohta).
Tähän liittyen ehdotetaan, että liitteeseen VI luodaan 4 osa, joka sisältää sellaisten vaarallisten 
aineiden luokitukset ja merkinnät, jotka on jo yhdenmukaistettu yhteisön tasolla direktiivillä 
67/548/ETY muiden kuin asetusehdotuksen 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vaarakategorioiden osalta. Nämä luokitukset ja merkinnät siirretään ottaen huomioon 
liitteessä I määrätyt luokitus- ja merkintäkriteerit.
Komission ehdotuksella sisällyttää nämä luokitukset liitteessä VI olevaan 3 osaan niiden 
luokitusten tavoin, jotka jatkossakin yhdenmukaistetaan 38 artiklaa ja 39 ja 40 artiklassa 
vahvistettuja menettelyjä noudattaen, on useita huonoja puolia:

– direktiivin 67/548/ETY liitteen I luokitukset on "mukautettu" "GHS-järjestelmän 
luokituskriteerien mukaan" kuulematta muita osapuolia;

– koska monien aineiden tapauksessa nykyiset ja GHS-järjestelmän kriteerit eivät vastaa 
täsmälleen toisiaan, annetaan mahdollisuus poiketa liitteessä VI olevassa 3 osassa 
vahvistetusta luokituksesta;
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– 4 artiklan 6 kohdan säännöstä, jossa kehotetaan "täydentämään" liitteessä VI olevan 3 osan 
luokituksia, voidaan soveltaa vain 38 artiklan mukaisiin "osittaisiin" luokituksiin;

– koska luokitusten tarkistamisesta ja ajantasaistamisesta ei säädetä mitään, ne tulevat ajan 
mittaan vanhentumaan. Jos ne ovat sitovia, uusia tietoja eikä etenkään REACH-asetuksen 
soveltamisesta johtuvia tietoja ei voida ottaa huomioon.

Liitteessä VI olevaa 4 osaa olisi siis pidettävä ei-sitovana viitekohtana, jota teollisuus ja 
viranomaiset tulevat laajalti käyttämään.
Tällä tavoin komission, jäsenvaltioiden ja teollisuuden asiantuntijoiden vuosikymmeniä 
kestänyt työ direktiivin 67/548/ETY liitteen I laatimiseksi ei mene hukkaan, ja GHS-
kriteereitä voidaan myös soveltaa täysimittaisesti.
Toimittajien, jotka soveltavat muita kuin liitteessä VI olevan 4 osan luokituksia ja merkintöjä, 
olisi 49 artiklan mukaisesti kyettävä todistamaan toimivaltaisille viranomaisille, että he ovat 
kuitenkin soveltaneet liitteessä I olevissa 2–5 osissa vahvistettuja kriteereitä.
Liite VI, joka 3 osaa lukuun ottamatta ei olisi sitova, antaisi mahdollisuuden paitsi välttää 
sekaannukset, ristiriidat ja moniselitteisyys, myös luetteloida luokitukset ja merkinnät – mikä 
on 2 luvun ja osaston V aiheena – ja siten välttää kansainvälisen kaupan häiriöt.

Koska komissio on lopputuotetta koskevien tietojen tapauksessa päättänyt ottaa mukaan 
valmistusta seuraavan vaiheen, on painotettava tiedon laatua ja tarkoituksenmukaisuutta eikä 
sen määrää.

Lopuksi, mitä tulee maailmanlaajuiseen järjestelmään, on tärkeää, ettei tulevalla asetuksella 
luoda eurooppalaisille yrityksille rajoituksia, joita niiden kansainvälisillä kilpailijoilla ei ole.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Aineen tai seoksen luokitus voidaan 
tehdä saatavilla olevien tietojen perusteella, 
mutta tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettävien tietojen olisi mieluiten oltava 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vastaavien 
säännösten, kuljetuksia koskevien 
säännösten tai tietojen validointia koskevien 

(21) Aineen tai seoksen luokitus voidaan 
tehdä saatavilla olevien tietojen perusteella, 
ja tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettävien tietojen olisi mieluiten oltava 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vastaavien 
säännösten, kuljetuksia koskevien 
säännösten tai tietojen validointia koskevien 
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kansainvälisten periaatteiden tai 
menettelyjen mukaisia, jotta voidaan 
varmistaa tulosten laatu ja vertailukelpoisuus 
sekä johdonmukaisuus muiden 
kansainvälisten tai yhteisön tason 
vaatimusten kanssa. Sama koskee tilannetta, 
jossa toimittaja tuottaa itse uutta tietoa.

kansainvälisten periaatteiden tai 
menettelyjen mukaisia, jotta voidaan 
varmistaa tulosten laatu ja vertailukelpoisuus 
sekä johdonmukaisuus muiden 
kansainvälisten tai yhteisön tason 
vaatimusten kanssa. Sama koskee tilannetta, 
jossa toimittaja tuottaa itse uutta tietoa.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että kaikki tarkoituksenmukaiset saatavilla olevat tiedot voidaan ottaa 
huomioon aineen tai seoksen luokituksessa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Fysikaalisia vaaroja koskevien uusien 
tietojen tuottaminen olisi aina suotavaa, 
paitsi jos tiedot ovat jo saatavilla tai jos 
2 osassa säädetään poikkeuksesta.

(25) Tutkimukset aineen tai seoksen 
fysikaalisten vaarojen määrittämiseksi ovat 
aina suotavia, paitsi jos asiasta on jo 
saatavilla luotettavia ja riittäviä tietoja tai 
jos 2 osassa säädetään poikkeuksesta.

Tarkistus 3
9 ARTIKLAN 4 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos päättelysääntöjä ei kuitenkaan voida 
kyseisten tietojen perusteella soveltaa, 
toimittajan on arvioitava tiedot käyttämällä 
liitteessä I olevan 3 ja 4 osan kussakin 
jaksossa kuvailtuja muita menetelmiä.

Jos päättelysääntöjä ei kuitenkaan voida 
kyseisten tietojen perusteella soveltaa ja jos 
asiantuntija-arvion nojalla ei ole 
perusteltua sallia päättelysääntöjen 
sivuuttamista, toimittajan on arvioitava 
tiedot käyttämällä liitteessä I olevan 3 ja 
4 osan kussakin jaksossa kuvailtuja muita 
menetelmiä.

Perustelu

Lähennetään tekstiä YK:n GHS-määräysten asiantuntijalausuntoja koskevaan sanamuotoon 
(GHS-oppaan 1 osa, 1.3 luku, 1.3.2.4.8 kohta), joka kuuluu seuraavasti: Seoksia 
luokiteltaessa on mahdollista pyytää monien eri alojen asiantuntijoiden lausuntoa, jotta 
varmistutaan siitä, että saatavilla olevaa tietoa voidaan soveltaa mahdollisimman suureen 
määrään seoksia ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Tarkistus 4
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11 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu raja-
arvo on pienin seuraavista:

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun raja-
arvon on oltava alhaisin seuraavista:

a) yleiset raja-arvot, jotka määritellään 
liitteessä I olevan 1 osan taulukossa 1.1;

a) liitteessä VI olevassa 3 osassa vahvistetut 
erityiset pitoisuusrajat tai

b) liitteessä VI olevassa 3 osassa tai
43 artiklassa tarkoitetussa luokitusten ja 
merkintöjen luettelossa vahvistetut erityiset
pitoisuusrajat;

b) 43 artiklassa tarkoitetussa luokitusten ja 
merkintöjen luettelossa vahvistetut 
pitoisuusrajat, jos ilmoituksen tekijät ovat 
sopineet asiasta, tai
b a) liitteessä I olevan 1 osan 
taulukossa 1.1 vahvistetut yleiset raja-arvot, 
jos a ja b alakohdassa tarkoitettuja erityisiä 
pitoisuusrajoja ei ole saatavilla, tai

c) liitteessä I olevan 2 osan asiaankuuluvissa 
jaksoissa esitetyt pitoisuusrajat tai liitteessä I 
olevassa 3–5 osassa luokitusta varten esitetyt 
yleiset pitoisuusrajat, jos b alakohdassa
tarkoitettuja erityisiä pitoisuusrajoja ei ole 
saatavilla.

c) liitteessä I olevan 2 osan asiaankuuluvissa 
jaksoissa esitetyt pitoisuusrajat tai liitteessä I 
olevassa 3–5 osassa luokitusta varten esitetyt 
yleiset pitoisuusrajat, jos a, b tai 
b a alakohdassa tarkoitettuja erityisiä 
pitoisuusrajoja ei ole saatavilla.

Perustelu

Nykymuodossaan teksti johtaisi automaattisesti alhaisimpien raja-arvojen soveltamiseen 
ilman perusteluita. Aiemmin on ilmoitettu perusteet, jos aineiden erityiset pitoisuusrajat on 
vahvistettu yleisiä raja-arvoja korkeammiksi.

Tarkistus 5
12 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) kun riittävät ja luotettavat tiedot 
osoittavat, että seoksessa olevien aineiden 
välillä voi esiintyä synergistisiä tai 
antagonistisia vaikutuksia, kun kyse on 
seoksesta, jonka arvioinnista on päätetty 
seoksen sisältämiä aineita koskevien 
tietojen perusteella.

c) kun riittävät ja luotettavat tiedot 
osoittavat, että seoksessa olevien aineiden 
välillä voi esiintyä synergistisiä tai 
antagonistisia vaikutuksia.

Tarkistus 6
37 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Yleiseen kulutukseen tarjottavaa tai 
myytävää vaarallista ainetta tai seosta 

2. Yleiseen kulutukseen tarjottavaa tai 
myytävää vaarallista ainetta tai seosta 
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sisältävien säiliötyyppisten pakkausten 
muoto tai graafinen kuviointi ei saa olla 
sellainen, että se todennäköisesti houkuttelee 
lapsia tai herättää lasten uteliaisuuden tai 
johtaa kuluttajia harhaan, eikä ulkoasu tai 
nimitys saa olla sellainen, jota käytetään 
elintarvikkeissa, rehuissa tai lääke- ja 
kosmeettisissa valmisteissa.

sisältävien säiliötyyppisten pakkausten 
muoto tai graafinen kuviointi ei saa olla 
sellainen, että se todennäköisesti houkuttelee 
lapsia tai herättää lasten uteliaisuuden tai 
johtaa kuluttajia harhaan, eikä ulkoasu tai 
nimitys saa olla sellainen, jota käytetään 
elintarvikkeissa, rehuissa tai lääke- ja 
kosmeettisissa valmisteissa.

Liitteessä II olevan 3.1.1 kohdan 
vaatimusten mukaisissa säiliöissä on oltava 
liitteessä II olevan 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 kohdan mukaiset turvasulkimet.

Liitteessä II olevan 3.1.1 kohdan 
vaatimusten mukaisissa säiliöissä on oltava 
liitteessä II olevan 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 kohdan mukaiset turvasulkimet, ellei 
seokseen sovelleta muussa EU:n 
direktiivissä tai asetuksessa ja erityisesti 
asetuksissa (EY) N:o 648/2004 ja (EY) 
N:o 907/2006 annettuja erityisiä 
pakkaussäännöksiä.

Liitteessä II olevan 3.2.1 kohdan 
vaatimusten mukaisissa säiliöissä on oltava 
liitteessä II olevan 3.2.2 kohdan mukainen 
näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus.

Liitteessä II olevan 3.2.1 kohdan 
vaatimusten mukaisissa säiliöissä on oltava 
liitteessä II olevan 3.2.2 kohdan mukainen 
näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus, 
ellei seokseen sovelleta muussa EU:n 
direktiivissä tai asetuksessa ja erityisesti 
asetuksissa (EY) N:o 648/2004 ja (EY) 
N:o 907/2006 annettuja erityisiä 
pakkaussäännöksiä.

Perustelu

Tarkistuksen avulla vältetään päällekkäisyydet muiden EU:n direktiivien ja asetusten 
säännösten kanssa.

Tarkistus 7
40 ARTIKLAN OTSIKKO

Liitteessä VI esitettyjä yhdenmukaistettuja 
luokituksia ja merkintöjä koskevien 

lausuntojen ja päätösten sisältö; tietojen 
saatavuus

Liitteessä VI olevassa 3 osassa esitettyjä 
yhdenmukaistettuja luokituksia ja 

merkintöjä koskevien lausuntojen ja 
päätösten sisältö; tietojen saatavuus

Perustelu

Komission ehdotuksessa liitteessä VI olevasta 3 osasta tehdään sitova. Tähän liittyen 
ehdotetaan, että mainittuun liitteeseen luodaan 4 osa, joka sisältää sellaisten vaarallisten 
aineiden luokitukset ja merkinnät, jotka on jo yhdenmukaistettu yhteisön tasolla direktiivillä 
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67/548/ETY muiden kuin asetusehdotuksen 38 artiklassa tarkoitettujen vaarakategorioiden 
osalta. Liitteessä VI oleva 4 osa olisi siis ei-sitova viitekohta, jota viranomaiset ja teollisuus 
voivat käyttää.

Tarkistus 8
40 A ARTIKLA (uusi)

40 a artikla
Vaarallisten aineiden luokitus ja merkintä 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti muiden 
kuin 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

vaarakategorioiden osalta
Toimittajat voivat soveltaa liitteessä VI 
olevassa 4 osassa olevia luokituksia ja 
merkintöjä.
Jos toimittaja päättää olla soveltamatta 
näitä luokituksia ja merkintöjä, hänen on 
arvioitava aine uudelleen käyttämällä 
liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettuja 
kriteereitä.

Perustelu

Komission ehdotuksessa liitteessä VI olevasta 3 osasta tehdään sitova. Tähän liittyen 
ehdotetaan, että mainittuun liitteeseen luodaan 4 osa, joka sisältää sellaisten vaarallisten 
aineiden luokitukset ja merkinnät, jotka on jo yhdenmukaistettu yhteisön tasolla direktiivillä 
67/548/ETY muiden kuin asetusehdotuksen 38 artiklassa tarkoitettujen vaarakategorioiden 
osalta. Liitteessä VI oleva 4 osa olisi siis ei-sitova viitekohta, jota viranomaiset ja teollisuus 
voivat käyttää.

Tarkistus 9
41 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Valmistajan, tuojan tai valmistajien tai 
tuojien ryhmän, jäljempänä ’ilmoittajan’, 
joka saattaa markkinoille ainetta, joka on 
rekisteröitävä asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, taikka 
vaaralliseksi luokiteltua ainetta sellaisenaan 
tai seokseen sisältyvänä niin, että kyseisen 
aineen pitoisuus seoksessa ylittää 
direktiivissä 1999/45/EY tai tässä 
asetuksessa täsmennetyt pitoisuusrajat ja 
aiheuttaa seoksen luokituksen vaaralliseksi, 

1. Valmistajan, tuojan tai valmistajien tai 
tuojien ryhmän, jäljempänä ’ilmoittajan’, 
joka saattaa markkinoille vaaralliseksi 
luokiteltua ainetta, joka on rekisteröitävä 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
taikka yli yhden tonnin määrän vuodessa
vaaralliseksi luokiteltua ainetta sellaisenaan 
tai seokseen sisältyvänä niin, että kyseisen 
aineen pitoisuus seoksessa ylittää 
direktiivissä 1999/45/EY tai tässä 
asetuksessa täsmennetyt pitoisuusrajat ja 
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on ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot niiden sisällyttämiseksi 43 artiklassa 
tarkoitettuun luetteloon:

aiheuttaa seoksen luokituksen vaaralliseksi, 
on ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot niiden sisällyttämiseksi 43 artiklassa 
tarkoitettuun luetteloon:

Perustelu

Velvollisuuden ilmoittaa 1. joulukuuta 2010 alkaen kemikaalivirastolle aineista niiden 
sisällyttämiseksi luokitusten luetteloon ei pidä koskea kaikkia markkinoille saatettuja aineita, 
jotka on rekisteröitävä, vaan pelkästään aineita, jotka on luokiteltu vaarallisiksi, myös 
REACH-järjestelmässä. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa (aineet, jotka on luokiteltu 
vaaralliseksi sellaisenaan tai seokseen sisältyvänä) on asetettava sallittu enimmäismäärä 
(1 t/vuosi). Enimmäismäärän asettamatta jättäminen johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen 
ja vaikuttaisi kielteisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Tarkistus 10
45 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimet, joka on tai jotka ovat vastuussa 
toimittajien antamien tietojen 
vastaanottamisesta, mukaan luettuna 
markkinoille saatettujen seosten 
koostumusta koskevat tiedot, jos seokset on 
luokiteltu vaarallisiksi tai niitä pidetään 
vaarallisina niiden terveyteen kohdistuvien 
tai fysikaalisten vaikutusten perusteella.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimet, joka on tai jotka ovat vastuussa 
toimittajien antamien, markkinoille 
saatettuja seoksia koskevien tietojen 
vastaanottamisesta, jos seokset on luokiteltu 
vaarallisiksi tai niitä pidetään vaarallisina 
niiden terveyteen kohdistuvien tai 
fysikaalisten vaikutusten perusteella.

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä liitteessä VII a1 vahvistetussa 
muodossa, ja niiden on oltava riittäviä 
lääkinnällisten ohjeiden antamiseksi 
ehkäisevistä ja hoitotoimenpiteistä, 
erityisesti hätätapauksissa.

2. Nimetyt elimet antavat kaikki tarvittavat 
takuut saadun tiedon luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää 
ainoastaan lääketieteellisiin tarkoituksiin 
annettaessa ohjeita ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja hoitotoimenpiteitä varten, 
erityisesti hätätapauksissa.

2. Nimetyt elimet antavat kaikki tarvittavat 
takuut saadun tiedon luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää 
ainoastaan 1 a kohdassa mainittuun 
lääkinnälliseen ohjeistukseen, ei muihin 
tarkoituksiin.

Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
3. Nimettyjen elimien on saatava 
markkinoille saattamisesta vastuussa olevilta 
toimittajilta käytettäväkseen kaikki tiedot, 
jotka tarvitaan niille kuuluvien tehtävien 

3. Nimettyjen elimien on saatava 
markkinoille saattamisesta vastuussa olevilta 
toimittajilta käytettäväkseen kaikki tiedot, 
jotka tarvitaan niille kuuluvien tehtävien 
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hoitamiseksi. hoitamiseksi.

3 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
vuosittain EHLASS-ohjelmassa (kotona ja 
vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia 
koskeva yhteisön tietojenvaihtojärjestelmä) 
perustettuun eurooppalaiseen 
tapaturmatietokantaan yksityiskohtaiset 
tiedot tapaturmien lukumäärästä ja niissä 
osallisena olleista seoksista, joista 
nimetyille elimille on esitetty 
hoitotoimenpiteitä koskevia lääkinnällisiä 
tiedusteluja.
1 Liite VII a perustuu EACCPT-määräyksiin 
sisältyviin toimitettuja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin.

Perustelu

Nykyisin joka jäsenvaltiossa noudatetaan eri järjestelyjä tiedustelujen ja tietojen esitystapojen 
suhteen; yhteisön laajuinen menettely lisäisi avoimuutta ja helpottaisi käytännön 
täytäntöönpanoa.
Euroopan myrkytyskeskusten yhdistys on julkaissut tietoja koskevat vaatimukset, joihin uuden 
liitteen VII a on määrä pohjautua.
Komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston luoma tapaturmatietokanta tarjoaisi 
kanavan kaikelle tiedolle, jonka nimetyt elimet ovat keränneet seoksista ja tapaturmista, joita 
ne ovat aiheuttaneet.

Tarkistus 11
52 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt 
katsoa, että vaikka tietty aine tai seos täyttää 
tämän asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa 
kuitenkin luokitukseen, merkintöihin tai 
pakkaamiseen liittyvistä syistä vaaran 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle, 
jäsenvaltio voi toteuttaa asianmukaisia 
väliaikaisia toimenpiteitä. Jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle, 
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille 
ja perusteltava päätöksensä.

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt 
katsoa, että tietty aine tai seos, joka joko 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset tai 
tapauksissa, joissa asia on riitautettu 
toimittajan kanssa, ei täytä niitä, aiheuttaa 
luokitukseen, merkintöihin tai pakkaamiseen 
liittyvistä syistä vaaran ihmisen terveydelle 
tai ympäristölle, jäsenvaltio voi toteuttaa 
asianmukaisia väliaikaisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
asiasta komissiolle, kemikaalivirastolle ja 
muille jäsenvaltioille ja perusteltava 
päätöksensä.
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Perustelu

On ennakoitava mahdollisia asetuksen määräysten tulkinnasta johtuvia, toimittajien ja 
jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja säädettävä menettelystä yhdenmukaistetun luokituksen 
varmistamiseksi, mikäli asia riitautetaan.
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