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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 
92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008
(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0102),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0047/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. huhtikuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 153 artiklan mukaan 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
antaa direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista parantaakseen 
erityisesti työympäristöä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelun 
paremman tason takaamiseksi. Näissä 
direktiiveissä on vältettävä säätämästä 
sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasitteita, jotka vaikeuttaisivat 
pienten ja keskisuurten yritysten 
perustamista taikka niiden kehittämistä.

(1) Perussopimuksen 153 artiklan mukaan 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
antaa direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista parantaakseen 
erityisesti työympäristöä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelun 
paremman tason takaamiseksi. Näissä 
direktiiveissä on vältettävä säätämästä 
sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasitteita, jotka vaikeuttaisivat 
pienten ja keskisuurten yritysten 
perustamista taikka niiden kehittämistä ja 
niiden mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nämä muutokset ovat tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa edellä mainittujen
direktiivien tehokkuuden säilyminen.

(5) Nämä muutokset ovat tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa johdanto-osan 
4 kappaleessa tarkoitettujen viiden
direktiivin tehokkuuden säilyminen. Niillä 
ei kuitenkaan muuteta näiden direktiivien 
soveltamisalaa eikä niissä säädetyn 
suojelun tasoa. Kuitenkin nykyisen 
teknologisen edistyksen valossa kaikki 
viisi direktiiviä olisi pidettävä 
uudelleentarkasteltavana, jotta voidaan 
säätää johdonmukaista lainsäädäntöä ja 
taata terveyden ja turvallisuuden suojelun 
asianmukainen taso, kun vaarallisia 
kemiallisia aineita ja seoksia esiintyy 
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työympäristössä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 92/58/ETY
Liite III – 1 jakso

Komission teksti Tarkistus

”1. Aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 
tarkoitettujen vaaraluokkien tai 
-kategorioiden 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 
tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 2, 
2.15 tyypit A–F, 3.1–3.6, 3.7 haitalliset 
vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja 
hedelmällisyyteen tai kehitykseen, 
3.8 muut kuin narkoottiset vaikutukset, 
3.9 ja 3.10 kriteerien mukaisesti 
vaarallisiksi luokiteltuja kemiallisia aineita 
tai seoksia varten työssä käytettävät säiliöt
ja tällaisten vaarallisten aineiden tai 
seosten varastoimiseksi käytettävät säiliöt 
samoin kuin vaarallisia aineita tai seoksia 
sisältävät tai kuljettavat näkyvissä olevat 
putket on varustettava asianmukaisilla 
merkeillä kyseisen asetuksen mukaisesti.”

”1. Aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 
tarkoitettujen vaaraluokkien tai 
-kategorioiden 2.1–2.16, 3.1–3.6, 
3.7 haitalliset vaikutukset 
sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen 
tai kehitykseen, 3.8 muut kuin narkoottiset 
vaikutukset, 3.9 ja 3.10 kriteerien 
mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja 
kemiallisia aineita tai seoksia varten työssä 
käytettävät säiliöt ja tällaisten vaarallisten 
aineiden tai seosten varastoimiseksi 
käytettävät säiliöt samoin kuin vaarallisia 
aineita tai seoksia sisältävät tai kuljettavat 
näkyvissä olevat putket on varustettava 
asianmukaisilla merkeillä kyseisen 
asetuksen mukaisesti.”

Mitä ensimmäisessä alakohdassa 
määrätään, ei koske säiliöitä, joita 
käytetään työssä lyhyitä aikoja, eikä 
säiliöitä, joiden sisältö muuttuu usein, 
edellyttäen että toteutetaan sellaiset 
riittävät asianmukaiset vaihtoehtoiset 
toimenpiteet, erityisesti tiedottamista ja/tai 
kouluttamista varten, jotka takaavat 
samantasoisen suojan.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
merkinnät voidaan
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– korvata liitteen II mukaisilla 
varoitusmerkeillä käyttäen samoja kuvia 
tai symboleja,
– täydentää lisätiedoilla kuten vaarallisen 
aineen tai seoksen nimellä ja/tai kaavalla 
sekä yksityiskohtaisilla tiedoilla niiden 
vaarallisuudesta,
– täydentää tai korvata merkeillä, jotka 
ovat sovellettavissa kaikkialla unionissa 
vaarallisten aineiden tai seosten 
kuljettamiseen, silloin kun säiliöitä 
kuljetetaan työpaikalla.

Or. en

Perustelu

Asetukseen (EY) N:o 1272/2008 sisältyvät kaikki merkinnät, kuten GHS-varoitusmerkit, olisi 
otettava mukaan kaikkien luokkien ja kategorioiden osalta. Vaikuttaa siltä, että komission 
ehdotuksesta on vahingossa jätetty pois toinen ja kolmas alakohta. Tällä tarkistuksella 
palautetaan kyseiset alakohdat ja mukautetaan terminologiaa: “seokset” “valmisteiden” 
sijaan, “unioni” “yhteisön" sijaan sekä englanniksi “hazardous” “dangerousin” sijaan.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 92/58/ETY
Liite I – 3 jakso – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”a) kemialliset tekijät, jotka on merkitty
aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi syöpää 
aiheuttaviksi aineiksi, kategoriaan 1A tai 
1B kuuluviksi sukusolujen perimää 
vaurioittaviksi aineiksi taikka 
lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, joilla 
on vaikutuksia imetykseen tai imetyksen 
kautta aiheutuvia vaikutuksia, sikäli kuin 

”a) kemialliset tekijät, jotka on luokiteltu
aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi syöpää 
aiheuttaviksi aineiksi, kategoriaan 1A tai 
1B kuuluviksi sukusolujen perimää 
vaurioittaviksi aineiksi taikka 
lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, joilla 
on vaikutuksia imetykseen tai imetyksen 
kautta aiheutuvia vaikutuksia, sikäli kuin 
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niitä ei ole mainittu liitteessä II;” niitä ei ole mainittu liitteessä II;”

Or. en

Perustelu

Ennen kuin kemialliset tekijät merkitään kuuluvaksi johonkin kategoriaan, ne olisi 
luokiteltava kuuluvaksi kyseiseen kategoriaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– ihosyövyttävyys, kategoria 1A, 1B, 1C – ihosyövyttävyys, alakategoria 1A, 1B, 
1C

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 1272/2008 tehdään tältä osin jako alakategorioihin.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– räjähde, kategoria ”epästabiili räjähde” 
tai vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

– räjähde, kategoria ”epästabiili räjähde” 
tai vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä jättää pois luokkaa 1.4. Direktiivin 94/33/EY 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti nuoria olisi suojeltava sellaiselta työltä, joka "sisältää onnettomuusuhkia, joiden 
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osalta voidaan olettaa, etteivät nuoret kykene tunnistamaan tai ehkäisemään niitä sen vuoksi, 
että he eivät osaa kiinnittää tarpeeksi huomiota turvallisuuteen, tai kokemuksen tai 
koulutuksen puutteen vuoksi”.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 3 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– itsereaktiiviset aineet ja seokset, 
tyyppi A, B

Or. en

Perustelu

Direktiivin 94/33/EY 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti nuoria olisi suojeltava 
sellaiselta työltä, joka "sisältää onnettomuusuhkia, joiden osalta voidaan olettaa, etteivät 
nuoret kykene tunnistamaan tai ehkäisemään niitä sen vuoksi, että he eivät osaa kiinnittää 
tarpeeksi huomiota turvallisuuteen, tai kokemuksen tai koulutuksen puutteen vuoksi”. Ottaen 
huomioon direktiivin 94/33/EY liitteen 3 kohdan a alakohdan viittauksen (myrkyllinen, 
syövyttävä tai räjähtävä) tyypin A ja B itsereaktiiviset aineet voivat aiheuttaa asetuksen 
liitteessä I olevan 2.8.3 kohdan mukaisen räjähdyksen.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 3 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– orgaaniset peroksidit, tyyppi A, B

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 94/33/EY 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti nuoria olisi suojeltava 
sellaiselta työltä, joka "sisältää onnettomuusuhkia, joiden osalta voidaan olettaa, etteivät 
nuoret kykene tunnistamaan tai ehkäisemään niitä sen vuoksi, että he eivät osaa kiinnittää 
tarpeeksi huomiota turvallisuuteen, tai kokemuksen tai koulutuksen puutteen vuoksi”. Ottaen 
huomioon direktiivin 94/33/EY liitteen 3 kohdan a alakohdan viittauksen (myrkyllinen, 
syövyttävä tai räjähtävä) orgaaniset peroksidit voivat aiheuttaa asetuksen liitteessä I olevassa 
2.15.3 kohdassa tarkoitetun räjähdyksen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva 
altistuminen), kategoria 1

– elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva 
altistuminen), kategoria 1, 2

Or. en

Perustelu

Direktiivin 94/33/EY 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti nuoria olisi suojeltava 
sellaiselta työltä, joka "sisältää onnettomuusuhkia, joiden osalta voidaan olettaa, etteivät 
nuoret kykene tunnistamaan tai ehkäisemään niitä sen vuoksi, että he eivät osaa kiinnittää 
tarpeeksi huomiota turvallisuuteen, tai kokemuksen tai koulutuksen puutteen vuoksi”. Ottaen 
huomioon direktiivin 94/33/EY liitteen 3 kohdan a alakohdan viittauksen (myrkyllinen, 
syövyttävä tai räjähtävä), elinkohtaisella myrkyllisyydellä (toistuva altistuminen), kategoria 2, 
voi olla asetuksen liitteessä I olevassa 3.9.2 kohdassa tarkoitettuja merkittäviä 
myrkkyvaikutuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 3 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

– hengitysteitä herkistävä, kategoria 1 – hengitysteitä herkistävä, kategoria 1A, 
1B

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään sanamuodosta yhdenmukainen muiden komission ehdottamien 
sanamuotojen kanssa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/33/EY
Liite – I jakso – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– ihoa herkistävä, kategoria 1 – ihoa herkistävä, kategoria 1A, 1B

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään sanamuodosta yhdenmukainen muiden komission ehdottamien 
sanamuotojen kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 98/24/EY
2 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

”i) kemiallista tekijää, joka asetuksessa 
(EY) N:o 1272/2008 säädettyjen kriteerien 
perusteella voidaan luokitella kuuluvaksi 

”i) kemiallista tekijää, joka asetuksessa 
(EY) N:o 1272/2008 säädettyjen kriteerien 
perusteella voidaan luokitella kuuluvaksi 
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vaaraluokkiin tai -kategorioihin 2.1–2.4, 
2.6 ja 2.7, 2.8 tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 
2.13 kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 
2, 2.15 tyypit A–F, 3.1–3.6, 3.7 haitalliset 
vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja 
hedelmällisyyteen tai kehitykseen, 
3.8 muut kuin narkoottiset vaikutukset, 
3.9 ja 3.10, riippumatta siitä, onko 
kyseinen kemiallinen tekijä luokiteltu 
kyseisen asetuksen nojalla,”

vaaraluokkiin tai -kategorioihin 2.1–2.4, 
2.6–2.15 tyypit A–F, 3.1–3.6, 
3.7 haitalliset vaikutukset 
sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen 
tai kehitykseen, 3.8 muut kuin narkoottiset 
vaikutukset, 3.9 ja 3.10, riippumatta siitä, 
onko kyseinen kemiallinen tekijä luokiteltu 
kyseisen asetuksen nojalla,”

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 1272/2008 tarkoitetut itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8), tyypit C&D ja E&F, 
voivat kuumennettaessa aiheuttaa tulipalovaaran ja hapettavat nesteet (2.13), kategoria 3, 
voivat edistää tulipaloa, joten tämän vuoksi ne olisi sisällytettävä vaarallisten kemiallisten 
tekijöiden luetteloon.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi 98/24/EY
2 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

”iii) kemiallista tekijää, joka ei täytä 
i alakohdan mukaisia 
vaarallisuusluokituskriteerejä mutta saattaa 
aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle 
ja turvallisuudelle fysikaalisten, 
kemiallisten tai toksikologisten 
ominaisuuksiensa vuoksi ja sen tavan 
johdosta, jolla sitä käytetään tai se esiintyy 
työpaikalla, mukaan lukien kemialliset 
tekijät, joille 3 artiklan mukaisesti on 
määritelty työperäistä altistumista koskeva 
raja-arvo;”

”iii) kemiallista tekijää, joka ei täytä 
i alakohdan mukaisia 
vaarallisuusluokituskriteerejä mutta saattaa 
aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle 
ja turvallisuudelle fysikaalis-kemiallisten, 
kemiallisten tai toksikologisten 
ominaisuuksiensa vuoksi ja sen tavan 
johdosta, jolla sitä käytetään tai se esiintyy 
työpaikalla, mukaan lukien kemialliset 
tekijät, joille 3 artiklan mukaisesti on 
määritelty työperäistä altistumista koskeva 
raja-arvo;”

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä 98/24 käytetään ilmaisua “fysikaalis-kemialliset, kemialliset tai toksikologiset 
ominaisuudet”.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 4 artiklan 1 kohdassa 
ilmaisu ”valmiste” ilmaisulla ”seos”. 

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 1272/2008 käytetään johdonmukaisesti ilmaisua “seokset” ilmaisun “valmisteet” 
asemesta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 c) Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa 
ilmaisu ”valmiste” ilmaisulla ”seos”.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 1272/2008 käytetään johdonmukaisesti ilmaisua “seokset” ilmaisun “valmisteet” 
asemesta.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 d) Korvataan 6 artiklan b kohdassa 
ilmaisu ”valmisteet” ilmaisulla ”seokset”.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 1272/2008 käytetään johdonmukaisesti ilmaisua “seokset” ilmaisun “valmisteet” 
asemesta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan liitteen I otsikossa ilmaisu 
”valmisteet” ilmaisulla ”seokset”.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa 1272/2008 käytetään johdonmukaisesti ilmaisua “seokset” ilmaisun “valmisteet” 
asemesta.



PE513.046v01-00 16/17 PR\937734FI.doc

FI

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
komissiolle kirjallisina.

1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2015. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 1272/2008 61 artiklan 1 kohdan mukaan ”seokset luokitellaan, merkitään ja 
pakataan 1 päivään kesäkuuta 2015 saakka direktiivin 1999/45/EY säännösten mukaisesti”. 
Olisi selvin ratkaisu pitäytyä tässä päivämäärässä.
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PERUSTELUT

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1272/2008 mukautetaan EU:n nykyinen 
lainsäädäntö GHS:ään, joka on YK:n järjestelmä vaarallisten kemikaalien tunnistamiseksi ja 
käyttäjille tiedottamiseksi kemikaaleihin liittyvistä vaaroista pakkausmerkinnöissä 
käytettävien vakiolausekkeiden ja -tunnusten sekä käyttöturvallisuustiedotteiden avulla. 
Kyseisen CLP-asetuksen hyväksymisen jälkeen kävi ilmi, että on tehtävä teknisiä 
mukautuksia viiteen direktiiviin (92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY, 98/24/EY ja 
2004/37/EY), jotka sisältävät viittauksia kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevaan 
EU:n lainsäädäntöön.

Näiden viiden direktiivin sisältämien viittausten ja terminologian mukauttaminen CLP-
asetukseen ei edellytä mitään muutoksia direktiivien soveltamisalaan tai niissä säädetyn 
suojelun tasoon, eikä esittelijä pidä suotavanakaan ryhtyä sellaiseen prosessiin tässä 
vaiheessa. Sen vuoksi komission viiteen direktiiviin ehdottamat muutokset ovat luonteeltaan 
puhtaasti teknisiä, kuten ovat myös tähän mietintöluonnokseen sisältyvät tarkistukset. On 
kuitenkin selvää, että kaikkia viittä direktiiviä olisi tarkasteltava uudelleen mahdollisimman 
pian, jotta voidaan säätää johdonmukaista lainsäädäntöä ja taata terveyden ja turvallisuuden 
suojelun asianmukainen taso, kun vaarallisia kemiallisia aineita ja seoksia esiintyy 
työympäristössä.


