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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 vaarallisten valmisteiden 
luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä (uudelleenlaatiminen)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0008),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0021/2012),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti osoittaman ... päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen ja ottaa huomioon 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan 
neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

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

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin (1999/45/EY) uudelleenlaatimista ehdotetaan, 
jotta muutossäädökset voidaan kodifioida ja jotta delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten antamista koskevaan komission valtaan liittyvät säännökset voidaan 
yhdenmukaistaa Lissabonin sopimuksen kanssa. Direktiivin tarkoituksena on toimia 
yhdistävänä lainsäädäntönä ja varmistaa oikeudellinen jatkuvuus alakohtaisissa säännöksissä, 
joita uudistetaan parhaillaan perusteellisesti REACH-asetuksen hyväksymisen vuoksi (asetus 
(EY) N:o 1907/2006).

Vaarallisia valmisteita koskevalla direktiivillä säännellään valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä. Valmisteella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta 
tai useammasta aineesta (alkuaineista ja niiden yhdisteistä). Direktiiviä sovelletaan 
1. kesäkuuta 2015 saakka aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 siirtymäsäännöksien mukaisesti unionin uutena 
vaarallisten aineiden ja seosten luokittelua ja merkintää koskevana järjestelmänä, ja siihen on 
sisältynyt YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 
20. tammikuuta 2009 alkaen. Lisäksi markkinoille jo saatettuja seoksia voidaan edelleen 
toimittaa vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin sääntöjen mukaisesti 1. heinäkuuta 2017 
saakka. Valmisteisiin on sovellettu aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta annetun asetuksen sääntöjä jo 1. joulukuuta 2010 alkaen. Uudelleenlaaditussa 
direktiivissä viitataan näin ollen säädökseen, joka on poistumassa vaiheittain. 

Uudelleenlaadinnassa direktiiviin 1999/45/EY tehdyt muutokset johtuvat joko siitä, että 
ehdotusta on päivitettävä Lissabonin sopimuksen mukaisesti vanhentuneiden säännösten 
korvaamiseksi uusilla (muun muassa oikeusperustan saattaminen ajan tasalle; esimerkiksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla vastaa aiempaa EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaa), tai REACH-asetuksen ja joidenkin uusien tarkistusten 
hyväksymisestä (suoraan kyseisessä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäädöksissä), joka 
edellyttää direktiivin 1999/45/EY kodifioimista, jotta varmistetaan, että sovellettavat säännöt 
ovat selkeitä ja tarkkoja. Uudelleenlaatimisehdotuksessa ei ole tehty poliittisia valintoja, vaan 
merkittävät muutokset johtuvat asiakokonaisuutta koskevasta sopimusoikeudesta tai uudesta 
unionin lainsäädännöstä. 

Uudelleenlaatimisehdotuksen laatimiseen johtaneet tärkeimmät mukautukset ja muutokset 
ovat seuraavanlaisia:

– Ehdotuksessa 10 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 4 kohta korvaavat aiemmat säännökset 
parlamentaarisen valvonnan käsittävästä sääntelymenettelystä säännöksillä, jotka 
koskevat delegoitujen säädösten hyväksymistä. Direktiivin 19 artiklaan on tehtävä 
muutoksia ja 21–23 artiklaan on sisällytettävä uusia määräyksiä, jotta kyseistä siirrettyä 
toimivaltaa voidaan soveltaa.

– Alkuperäisen direktiivin 15 artiklan viimeisessä kohdassa (luottamuksellisten tietojen 
käsittely) viitataan vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/EY 19 artiklan 
4 kohtaan, joka poistettiin alakohtaisen lainsäädännön mukauttamisesta asetukseen EY 
N:o 1907/2006 (REACH) annetun direktiivin 2006/121/EY 1 artiklan 7 kohdassa. Tämä 
aiheutti aukon ehtoihin, jotka koskevat sellaisen kriittisen teknisen tiedon 
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luottamuksellisuuden turvaamista, johon sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa. 
Uudelleenlaadinnalla poistetaan tämä aukko.

– Konsolidoidun version 1 artiklassa viitattiin direktiivin 1999/45/EY 14 artiklaan 
(käyttöturvallisuustiedotteet), joka kuitenkin poistettiin REACH-asetuksen 140 artiklassa, 
kun kyseistä asiakokonaisuutta koskeva lainsäädäntö siirrettiin REACH-asetukseen, joka 
on koko kemikaalilainsäädännön alan perussäädös.

– Konsolidoidun version 3 artiklan 2 kohdassa viitataan direktiivin 67/54/EY 7, 8 ja 
13 artiklaan, jotka kaikki poistettiin direktiivin 2006/121/EY 1 artiklan 5 kohdassa.

– Konsolidoidussa versiossa on lisäksi useita viittauksia direktiivin 67/548/ETY liitteessä V 
olevaan A osaan (testimenetelmät). Nämä viittaukset on korvattu asetuksella (EY) N:o 
440/2008 (testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
nojalla), johon asiakokonaisuus siirrettiin kyseisen direktiivissä 67/548/ETY olevan 
liitteen kumoamisen jälkeen.

Mukautusten ja muutosten luonteen vuoksi esittelijä ei ehdota uusia tarkistuksia vaarallisten 
valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annettua direktiiviä 1999/45/EY 
koskevaan uudelleenlaatimisehdotukseen.


