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Tarkistus 43
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa ihmisen terveyden ja 
ympäristön suojelun korkea taso sekä 
kemiallisten aineiden ja seosten vapaa 
liikkuvuus ja samalla parantaa 
kilpailukykyä ja edistää innovaatioita.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 44
Gyula Hegyi

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; 
tiukemmat merkinnät voivat parantaa 
kuluttajien luottamusta kemikaaleihin
yhteisön olisi oltava tämän prosessin 
kärjessä muiden maiden kannustamiseksi 
seuraamaan esimerkkiä ja kilpailuedun 
luomiseksi yhteisön toimialalle.

Or. en

Perustelu

Luottamus kemianteollisuuteen on vähentynyt viime vuosina. Tiukka merkintäjärjestelmä voi 
lisätä kuluttajien luottamusta kemianteollisuuden tuotteisiin.
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Tarkistus 45
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siksi on erittäin tärkeää, että aineiden ja 
seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat 
säännökset yhdenmukaistetaan yhteisössä 
niin, että otetaan huomioon GHS-
järjestelmän luokitus- ja merkintäsäännöt, 
mutta hyödynnetään myös 40 vuoden 
aikana saatu vankka kokemus yhteisön 
nykyisen kemikaalilainsäädännön 
soveltamisesta ja pidetään yllä sellainen 
suojelun taso, joka on saavutettu 
yhdenmukaistetun luokitus- ja 
merkintäjärjestelmän avulla, ottamalla 
mukaan toistaiseksi vielä GHS:ään 
kuulumattomia yhteisön vaaraluokkia sekä 
nykyisiä merkintä- ja pakkaussääntöjä.

(8) Siksi on erittäin tärkeää, että aineiden ja 
seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat 
säännökset yhdenmukaistetaan yhteisössä 
niin, että otetaan täysimääräisesti 
huomioon GHS-järjestelmän luokitus- ja 
merkintäsäännöt, mutta hyödynnetään 
myös 40 vuoden aikana saatu vankka 
kokemus yhteisön nykyisen 
kemikaalilainsäädännön soveltamisesta ja 
pidetään yllä sellainen suojelun taso, joka 
on saavutettu yhdenmukaistetun luokitus-
ja merkintäjärjestelmän avulla, ottamalla 
mukaan toistaiseksi vielä GHS:ään 
kuulumattomia yhteisön vaaraluokkia sekä 
nykyisiä merkintä- ja pakkaussääntöjä.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotus voi täyttää yhdenmukaistamistarkoituksensa ainoastaan, jos GHS-järjestelmän 
kaikki luokitus- ja merkintäsäännöt siirretään yhteisön lainsäädäntöön. Välittömän 
myrkyllisyyden kategoria 5 on sisällytetty GHS-järjestelmään ja olisi siten otettava mukaan 
myös tässä. Muussa tapauksessa EU:n lainsäädännön nykyinen suojataso laskisi, sillä monet 
seokset kadottaisivat luokituksensa ja merkintänsä luokituskriteerien muutoksen takia. 

Tarkistus 46
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Toimittajan suorittama luokittelu 
varmistaa kaikkien aineiden ja seosten 
luokitukselle yhdenmukaisen 
lähestymistavan kaikkialla Euroopan 
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unionissa ja muodostaa keskeisen 
elementin, jonka avulla taataan aineiden 
vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. 
Luokitus olisi näin ollen tehtävä kaikille 
aineille ja seoksille, jotka kuuluvat 
käsiteltävänä olevan asetuksen 
soveltamisalaan. Jäsenvaltioita 
kehotetaan toteuttamaan toimittajan 
suorittama luokittelu kaikissa muissa 
kemiallisten aineiden luokitteluun 
liittyvissä asioissa. 

Or. fr

Perustelu

Yksi käsiteltävänä olevan säädöksen keskeisistä ajatuksista on kemiallisten aineiden ja 
seosten luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen siten, että estetään 
yhteismarkkinoiden vääristyminen. Toimittajan suorittama luokittelu asetuksen 4 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla on yksi keskeisistä periaatteista, jonka avulla pyritään takaamaan 
yhdenmukainen luokitus kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä syystä periaatetta olisi 
sovellettava poikkeuksetta kaikkiin aineisiin ja seoksiin, jotka kuuluvat käsiteltävänä olevan 
asetuksen soveltamisalaan. 

Tarkistus 47
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta asiakkaat varmasti saisivat 
tiedon vaaroista, valmistajien, 
maahantuojien ja jatkokäyttäjien olisi 
pakattava ja merkittävä aineet ja seokset 
määritetyn luokituksen mukaisesti, ja 
jakelijoiden olisi varmistettava tiedon 
siirtyminen joko jättämällä merkinnät 
paikoilleen tai tekemällä merkinnät itse 
tämän asetuksen mukaisesti. Jos jakelijat 
muuttavat aineiden tai seosten merkintöjä 
tai pakkausta, jakelijat olisi velvoitettava 
luokittelemaan kyseinen aine tai seos 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

(18) Jotta asiakkaat varmasti saisivat 
luotettavaa ja avointa tietoa vaaroista, 
valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien olisi pakattava ja 
merkittävä aineet ja seokset määritetyn 
luokituksen mukaisesti, ja jakelijoiden olisi 
varmistettava tiedon siirtyminen joko 
jättämällä merkinnät paikoilleen tai 
tekemällä merkinnät itse tämän asetuksen 
mukaisesti. Jos jakelijat muuttavat aineiden 
tai seosten merkintöjä tai pakkausta, 
jakelijat olisi velvoitettava luokittelemaan 
kyseinen aine tai seos tämän asetuksen 
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säännösten mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 48
Gyula Hegyi

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 
seoksiin sisältyvistä vaarallisista aineista, 
myös seokset olisi merkittävä, jos ne 
sisältävät vähintään yhtä vaaralliseksi 
luokiteltua ainetta, vaikka seoksia itseään 
ei luokiteltaisikaan vaarallisiksi.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden läsnäolo olisi aina merkittävä, myös seoksissa.

Tarkistus 49
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 kansainvälisten periaatteiden tai 
menettelyjen mukaisia, jotta voidaan 
varmistaa tulosten laatu ja 

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

vertailukelpoisuus sekä johdonmukaisuus 
muiden kansainvälisten tai yhteisön tason 
vaatimusten kanssa. Sama koskee 
tilannetta, jossa toimittaja tuottaa itse uutta 
tietoa.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 50
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Tehtäessä tai valvottaessa 
validointitutkimuksia muiden kuin 
eläimillä tehtävien kokeiden arvioimiseksi 
tai sellaisten menetelmien arvioimiseksi, 
joilla vähennetään koe-eläinten 
lukumäärää tai niiden kokemaa 
kärsimystä, olisi otettava huomioon, että 
aineet on luokiteltava ja merkittävä tämän 
asetuksen ja GHS-järjestelmän 
täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Validointitutkimuksilla ei ole aikaisemmin kyetty aina varmistamaan, että uudet kokeet on 
laadittu tyydyttämään luokitusta ja merkintää koskevat tarpeet ja täyttämään 
turvallisuusvaatimukset. Tämä saattaa viivyttää uusien vaihtoehtoisten menetelmien 
käyttöönottoa ja pitkittää eläinkokeiden käyttöä vaikka tieteellisesti valideja vaihtoehtoisia 
menetelmiä on olemassa.
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Tarkistus 51
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 b) Mikäli muut kuin eläimillä tehtävät 
kokeet tai eläinkokeet, joita on kehitetty 
vähentämään koe-eläinten lukumäärää
tai koe-eläinten kokemaa kärsimystä, 
tuottavat tietoja, jotka eivät ole suoraan 
tiettyjen tämän asetuksen mukaisten 
luokitus- ja merkintäsääntöjen mukaisia, 
mutta jotka kaikin puolin noudattavat 
tieteellisen validoinnin vaatimuksia 
ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi, tätä asetusta olisi 
mukautettava, silloin kun siihen on 
riittävät tieteelliset perusteet, sen 
varmistamiseksi, että luokitus- ja 
merkintäkriteereistä ei tule este kyseisten 
koemenetelmien käyttämiselle. 

Or. en

Perustelu

Vaikka GHS-järjestelmään usein viitataan "neutraalina koemenetelmien suhteen", on 
mahdollista, että vaihtoehtoiset koemenetelmät (joissa sovelletaan eläinten käytön 
korvaamisen, vähentämisen ja edelleen kehittämisen periaatetta) voivat tarjota tietoja, jotka 
eivät suoraan sovellu nykyisiin luokitussääntöihin, joista monet viittaavat in vivo -ilmiöihin 
tai suoraan vaikutuksiin koe-eläimiin. Olisi siten voitava mukauttaa luokitus- ja 
merkintäsääntöjä niin, että ne soveltuvat menetelmiin, joihin niiden luonteen mukaisesti ei 
sisälly eläinkokeita.

Tarkistus 52
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

vaarojen määrittämiseen tähtäävät kokeet 
ovat aina suotavia, paitsi jos luotettavia ja 
tarkoituksenmukaisia tietoja on jo 
saatavilla tai jos 2 osassa säädetään 
poikkeuksesta.

Or. fr

Tarkistus 53
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Luokitusta varten ei pitäisi tuottaa 
tietoa suorittamalla tutkimuksia ihmisillä 
tai kädellisillä eläimillä. Saatavilla olevat 
luotettavat epidemiologiset tiedot ja 
kokemukset aineiden ja seosten 
vaikutuksista ihmisiin (esimerkiksi 
työterveystiedot ja onnettomuuksia 
koskevat tiedot) olisi otettava huomioon ja 
asetettava etusijalle eläinkokeista saatuihin 
tietoihin nähden, kun ne osoittavat vaaroja, 
joita eläinkokeissa ei ole todettu. 
Eläinkokeista saatuja tuloksia olisi 
verrattava ihmistä koskeviin tietoihin, ja 
asiantuntija-arvioita olisi käytettävä 
ihmisen terveyden parhaan mahdollisen 
suojan varmistamiseksi, kun arvioidaan 
sekä eläimiä että ihmisiä koskevia tietoja.

(26) Luokitusta varten ei pitäisi tuottaa 
tietoa suorittamalla tutkimuksia kädellisillä 
eläimillä. Tutkimusten suorittaminen 
ihmisillä pelkästään luokitusta varten ei 
yleensä ole hyväksyttävää, paitsi jos ei ole 
muita vaihtoehtoja. Saatavilla olevat 
luotettavat epidemiologiset tiedot ja 
tieteellisesti validit kokemukset aineiden ja 
seosten vaikutuksista ihmisiin (esimerkiksi 
työterveystiedot ja onnettomuuksia 
koskevat tiedot) olisi otettava huomioon ja 
asetettava etusijalle eläinkokeista saatuihin 
tietoihin nähden, kun ne osoittavat vaaroja, 
joita eläinkokeissa ei ole todettu. 
Eläinkokeista saatuja tuloksia olisi 
verrattava ihmistä koskeviin tietoihin, ja 
asiantuntija-arvioita olisi käytettävä 
ihmisen terveyden parhaan mahdollisen 
suojan varmistamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että aineen tai seoksen 
luokitus on ihmisten terveyteen 
kohdistuvien tosiasiallisten vaikutusten 
mukainen.

Or. en
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Perustelu

Tutkimuksia kädellisillä eläimillä ei pitäisi lainkaan sallia aineiden ja seosten 
luokittelemiseksi. Ihmisillä suoritettavat kokeet olisi sallittava poikkeustapauksissa ihmisten 
terveyden suojaamiseksi. Tarkistuksella pyritään tarkempaan vastaavuuteen GHS-
järjestelmää ja vaarallisia aineita ja valmisteita koskevien direktiivien tekstin kanssa.

Tarkistus 54
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tietojen soveltaminen vaaraluokkien 
kriteereihin ei aina ole yksinkertaista ja 
helppoa, ja toimittajien olisikin riittävän 
hyvien tulosten saavuttamiseksi arvioitava 
todistusnäyttö asiantuntijalausuntojen 
perusteella.

(29) Tietojen soveltaminen vaaraluokkien 
kriteereihin ei aina ole yksinkertaista ja 
helppoa, ja toimittajien olisikin riittävän 
hyvien tulosten saavuttamiseksi arvioitava 
todistusnäyttö asiantuntijalausuntojen ja 
yksittäisistä seoksista ja aineista tehtyjen
ekotoksikologisten tutkimustulosten 
perusteella.

Or. pl

Perustelu

Asiantuntijalausuntoja voidaan täydentää saatavana olevilla tutkimustuloksilla.

Tarkistus 55
Urszula Krupa

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 
synergistisistä ja antagonistisista 
vaikutuksista. On otettava huomioon myös 
tiedot vaikutuksista, jotka ovat syöpää 
aiheuttavia, perimää vaurioittavia, 
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lisääntymiselle vahingollisia tai 
allergisoivia.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään vaikutusten luetteloa. Näitä vaikutuksia painotetaan erityisesti 
ehdotuksen johdanto-osan 22 kohdassa

Tarkistus 56
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On olennaisen tärkeää, että 
markkinoille saatetut aineet ja seokset ovat 
helposti tunnistettavissa, mutta 
kemikaaliviraston olisi kuitenkin 
tarvittaessa sallittava yritysten kuvailla 
aineiden ja seosten kemialliset 
ominaisuudet tavalla, joka ei vaaranna 
yritysten liikesalaisuuksia.

(37) On olennaisen tärkeää, että 
markkinoille saatetut aineet ja seokset ovat 
helposti tunnistettavissa, mutta 
kemikaaliviraston olisi kuitenkin 
tarvittaessa sallittava yritysten kuvailla 
muiden kuin vaarallisten aineiden ja 
seosten kemialliset ominaisuudet tavalla, 
joka ei vaaranna yritysten liikesalaisuuksia.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden ei pitäisi saada helpotuksia merkinnöistä. Vaaraa liiketoiminnalle 
voidaan käyttää syynä poikkeuksiin ainoastaan muiden kuin vaarallisten aineiden kohdalla.

Tarkistus 57
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On olennaisen tärkeää, että (37) On olennaisen tärkeää, että 
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markkinoille saatetut aineet ja seokset ovat 
helposti tunnistettavissa, mutta 
kemikaaliviraston olisi kuitenkin 
tarvittaessa sallittava yritysten kuvailla 
aineiden ja seosten kemialliset 
ominaisuudet tavalla, joka ei vaaranna 
yritysten liikesalaisuuksia.

markkinoille saatetut aineet ja seokset ovat 
helposti tunnistettavissa, mutta 
kemikaaliviraston olisi kuitenkin 
tarvittaessa sallittava yritysten kuvailla 
tiettyjen aineiden kemialliset ominaisuudet 
tavalla, joka ei vaaranna yritysten 
liikesalaisuuksia.

Or. en

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttavan aineen, esimerkiksi karsinogeenisen, mutageenisen tai 
lisääntymiselle vaarallisen aineen nimeä ei saa salata liikesalaisuussyistä.

Tarkistus 58
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Kansainvälisen teoreettisen ja 
sovelletun kemian liitolla (IUPAC) on 
vakiintunut asema kemian alan 
nimikkeistöjen ja termistön 
maailmanlaajuisena asiantuntijana. 
Aineiden tunnistaminen niiden IUPAC-
nimen perusteella on laajalti käytössä 
kaikkialla maailmassa, ja kyseinen 
nimikkeistö on perusstandardi aineiden 
tunnistamiselle kansainvälisissä ja 
monikielisissä yhteyksissä. Näistä syistä on 
aiheellista käyttää IUPAC-nimiä tätä 
asetusta sovellettaessa. 

(38) Kansainvälisen teoreettisen ja 
sovelletun kemian liitolla (Iupac) on 
vakiintunut asema kemian alan 
nimikkeistöjen ja termistön 
maailmanlaajuisena asiantuntijana. 
Aineiden tunnistaminen niiden Iupac-
nimen perusteella on laajalti käytössä 
kaikkialla maailmassa, ja kyseinen 
nimikkeistö on perusstandardi aineiden 
tunnistamiselle kansainvälisissä ja 
monikielisissä yhteyksissä. Näistä syistä on 
aiheellista käyttää Iupac-nimiä yhdessä 
yleisnimen, jos sellainen on saatavana, 
kanssa tätä asetusta sovellettaessa.

Or. en

Perustelu

Monilla kemikaaleilla on Iupac-nimeä laajemmin tunnettu yleisnimi, joka olisi siten 
ilmoitettava, mikäli se on saatavana.
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Tarkistus 59
Gyula Hegyi

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

(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 
muiden vaikutusten vuoksi. 
Hormonaalisiksi haitta-aineiksi 
osoittautuneet aineet olisi myös 
sisällytettävä. Kemikaaliviraston olisi 
annettava ehdotuksesta lausuntonsa ja 
asianosaisilla olisi oltava mahdollisuus 
esittää siitä huomautuksia. Komission olisi 
sen jälkeen tehtävä päätös lopullisesta 
luokituksesta. PBT, vPvB tai välittömästi 
myrkylliset kategorian 5 aineet olisi 
sisällytettävä myöhemmin tähän 
asetukseen. Komission olisi esitettävä 
viiden vuoden kuluessa yksityiskohtaiset 
säännöt hormonaalisten haitta-aineiden 
luokitukselle.

Or. en

Perustelu

Hitaasti hajoavien ja eläviin kudoksiin kertyvien aineiden, myrkyllisten ja hormonaalisten 
haitta-aineiden, silloin kun tietoja on saatavana, merkinnät ovat erittäin tärkeitä kuluttajille. 
Komission olisi esitettävä säännöt hormonaalisten haitta-aineiden luokitukselle.
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Tarkistus 60
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Vaarallisia aineita ja seoksia koskevia 
tietoja käsittelevien tietokeskusten 
perustamiseksi jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten lisäksi 
nimettävä terveyteen liittyvien tietojen 
vastaanottamisesta vastaavat elimet. 

(52) Vaarallisia aineita ja seoksia koskevia 
tietoja käsittelevien tietokeskusten 
perustamiseksi jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten lisäksi 
nimettävä terveyteen liittyvien tietojen 
vastaanottamisesta ja käsittelystä sekä 
datan koontamisesta vastaavat elimet.

Or. pl

Perustelu

Tärkeää ei ole ainoastaan terveyteen liittyvän tiedon vastaanottaminen, vaan myös suurten 
datamäärien koontaminen.

Tarkistus 61
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Vaarallisia aineita ja seoksia koskevia 
tietoja käsittelevien tietokeskusten 
perustamiseksi jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten lisäksi 
nimettävä terveyteen liittyvien tietojen 
vastaanottamisesta vastaavat elimet. 

(52) Vaarallisia aineita ja seoksia koskevia 
tietoja käsittelevien tietokeskusten 
perustamiseksi jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten lisäksi 
nimettävä terveyteen liittyvien tietojen 
vastaanottamisesta vastaavat elimet. 
Komission olisi saatettava vastaanotetut 
tiedot yleisön saataville Internetin kautta.
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Or. en

Perustelu

Tiedot aineista ja niiden luokituksista olisi oltava mahdollisimman helposti yleisön 
saatavana. 

Tarkistus 62
Gyula Hegyi

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

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistamalla yhteisön tasolla luettelo 
aineista ja niiden yhdenmukaistetuista 
luokituksista ja merkinnöistä liitteessä VI 
olevassa 3 osassa;

d) vahvistamalla yhteisön tasolla ja 
saattamalla yleisön saataville luettelo 
aineista ja niiden yhdenmukaistetuista 
luokituksista ja merkinnöistä liitteessä VI 
olevassa 3 osassa;

Or. en

Perustelu

Luettelo aineista ja niiden yhdenmukaisista luokituksista ja merkinnöistä olisi saatettava 
yleisön saataville.

Tarkistus 63
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä 
varten tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin, 
joita ei pidetä kaupan, edellyttäen, että niitä 
käytetään valvotuissa olosuhteissa, joissa 
altistuminen on mahdollisimman vähäistä 
samalla tavoin kuin jos aineet ja seokset 
olisi luokiteltu liitteen I mukaisesti syöpää 

d) tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä 
varten tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin, 
joita ei pidetä kaupan, edellyttäen, että niitä 
käytetään valvotuissa olosuhteissa, joissa 
altistuminen on mahdollisimman vähäistä 
samalla tavoin kuin jos aineet ja seokset 
olisi luokiteltu liitteen I mukaisesti syöpää 
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aiheuttaviksi, sukusolujen perimää 
vaurioittaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi (CMR) kategorioihin 1A ja 
1B.

aiheuttaviksi, herkistäviksi, sukusolujen 
perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi (CMR) kategorioihin 1A ja 
1B.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella lisätään organismien muita potentiaalisia reaktioita aineisiin ja seoksiin. 
Kaikki nämä vaikutukset on sisällytetty ehdotuksen johdanto-osan 22 kohtaan.

Tarkistus 64
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) seoksella tarkoitetaan tietyssä 
suhteessa sekoitettujen kahden tai 
useamman aineen yhdistelmää;

Or. pl

Tarkistus 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos liitteessä I olevassa 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 ja 
4.1 kohdassa tarkoitettu vaaraluokka on 
jaoteltu altistumisreitin tai vaikutusten 
luonteen perusteella, aine tai seos on 
luokiteltava kyseisen jaottelun mukaisesti. 

Jos liitteessä I olevassa 3.1, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9 ja 4.1 kohdassa tarkoitettu 
vaaraluokka on jaoteltu altistumisreitin tai 
vaikutusten luonteen perusteella, aine tai 
seos on luokiteltava kyseisen jaottelun 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Täydellisyyden vuoksi: sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus, kasinogeenisyys ja 
elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) voidaan jaotella altistumisreitin 
perusteella.

Tarkistus 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, 
sukupuolitoiminnoille ja 
hedelmällisyydelle tai kehitykselle 
haitalliset vaikutukset; vaaraluokka 3.8, 
muut kuin narkoottiset vaikutukset; 
vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

b) vaaraluokka 3.1, muu kuin 
kategoria 5; vaaraluokat 3.2–3.6; 
vaaraluokka 3.7, sukupuolitoiminnoille ja 
hedelmällisyydelle tai kehitykselle 
haitalliset vaikutukset; vaaraluokka 3.8, 
muut kuin narkoottiset vaikutukset; 
vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

Or. en

Perustelu

Välittömän myrkyllisyyden kategorian 5 käyttöönottaminen ei saisi muuttaa "vaarallisen" 
määritelmää asetuksessa, jotta ei vaikutettaisi soveltamisalaan Reach-asetuksessa tai muissa 
yhteisön säädöksissä, joissa kyseiseen termiin viitataan.

Tarkistus 67
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, 
sukupuolitoiminnoille ja 
hedelmällisyydelle tai kehitykselle 
haitalliset vaikutukset; vaaraluokka 3.8, 
muut kuin narkoottiset vaikutukset; 
vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

b) vaaraluokka 3.1, muu kuin 
kategoria 5; vaaraluokat 3.2–3.6; 
vaaraluokka 3.7, sukupuolitoiminnoille ja 
hedelmällisyydelle tai kehitykselle 
haitalliset vaikutukset; vaaraluokka 3.8, 
muut kuin narkoottiset vaikutukset; 
vaaraluokat 3.9 ja 3.10;
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Or. en

Perustelu

Vaikka on tärkeää lisätä vaaraluokka välitön myrkyllisyys kategoria 5, sen ei pidä muuttaa 
"vaarallisen" määritelmää asetuksessa, jotta ei vaikutettaisi soveltamisalaan Reach-
asetuksessa tai muissa yhteisön säädöksissä, joissa kyseistä termiä käytetään.

Tarkistus 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi jaotella vaaraluokkia 
edelleen altistumisreitin tai vaikutusten 
luonteen perusteella ja muuttaa 1 kohdan 
toista alakohtaa vastaavasti. Nämä 
toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin
keskeisiä osia, hyväksytään 54 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Komissio voi jaotella ja sisällyttää 
vaaraluokkia edelleen, jos niistä sovitaan 
kansainvälisesti, altistumisreitin tai 
vaikutusten luonteen perusteella ja muuttaa 
1 kohdan toista alakohtaa vastaavasti. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
54 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

On aina pyrittävä maailmanlaajuisen harmonisoinnin tavoitteeseen.

Tarkistus 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on luokiteltava aineet ja 

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
luokiteltava aineet ja seokset II osaston 
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seokset II osaston mukaisesti ennen niiden 
saattamista markkinoille.

mukaisesti ennen niiden saattamista 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Selvyys. Jatkokäyttäjillä on erityisiä vastuualueita Reach-asetuksen perustella, mutta ne eivät 
ulotu luokitus- ja merkintäjärjestelmiin. Mutta jos jatkokäyttäjä käyttää ainetta seoksen 
valmistamiseen muille tarjottaviksi, niistä tulee valmistajia, joilla on luokitusta ja merkintää 
koskeva vastuu.

Tarkistus 70
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 kohta – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kaikki uusi luotettava tieteellinen 
tieto.

Or. en

Perustelu

Aineita koskevia tietoja on täydennettävä uusimmalla tieteellisellä tiedolla.

Tarkistus 71
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos seoksesta itsestään ei ole saatavilla 
1 kohdassa tarkoitettuja tutkimustietoja, 
toimittajan on käytettävä yksittäisistä 
aineista ja samankaltaisista tutkituista 
seoksista saatavilla olevia muita tietoja, 
joita voidaan myös pitää asiaankuuluvina 
sen määrittämiseksi, onko seos vaarallinen; 

5. Jos seoksesta itsestään ei ole saatavilla 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, toimittajan 
on käytettävä yksittäisistä aineista ja 
seoksista tai vastaavasti toisiinsa liittyvien 
seosten ryhmästä kaikkia saatavilla olevia 
tietoja, joita voidaan myös pitää 
asiaankuuluvina sen määrittämiseksi, onko 
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edellytyksenä on, että toimittaja on 
varmistanut tietojen olevan riittävät ja 
luotettavat 9 artiklan 4 kohdan mukaisen 
arvioinnin tekemiseksi.

seos vaarallinen; edellytyksenä on, että 
toimittaja on varmistanut tietojen olevan 
riittävät ja luotettavat 9 artiklan 4 kohdan 
mukaisen arvioinnin tekemiseksi.

Or. en

Perustelu

Asiantuntija-arvion soveltamiseksi sekä todistusnäytön arvioimiseksi, jousta säädetään 
liitteen I osassa I kohdassa 1.1.1., on tärkeää kerätä saatavilla olevat tiedot seoksista kaikissa 
vastaavasti toisiinsa liittyvien seosten ryhmissä. Eivät kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ole 
”tutkimustietoja” (sanan perinteisessä merkityksessä), esim. tiedot 1 kohdan b alakohdassa, 
siksi viittaus tutkimustietoon on poistettava.

Tarkistus 72
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi ei saa 
tehdä kokeita ihmisillä eikä muilla 
kädellisillä.

2. Yksinomaan tämän asetuksen 
soveltamiseksi suoritettavat kokeet 
ihmisillä eivät yleensä ole hyväksyttäviä ja 
niitä saa tehdä silloin, kun muilla 
vaihtoehdoilla ei voida varmistaa ihmisten 
terveyden parasta suojelua ja aineen tai 
seoksen luokittelua sen tosiasiallisten 
ihmisten terveyteen kohdistuvien 
vaikutusten perusteella.
Tämän asetuksen soveltamiseksi ei saa 
tehdä kokeita kädellisillä eläimillä.

Or. en

Perustelu

Jotta ihmisten terveyttä voidaan suojella ja aineet ja seokset luokitella oikein, saattaa olla 
välttämätöntä suorittaa kokeita ihmisillä (esim. ihmisillä tehtävät lapputestit) niin, että 
saadaan tietoa tosiasiallisista vaikutuksista ihmisten terveyteen. Tällaiset kokeet pitäisi 
kuitenkin rajoittaa tapauksiin, joissa muita vaihtoehtoja ei ole. Tämän asetuksen 
soveltamiseksi ei pitäisi sallia kokeita kädellisillä eläimillä.
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Tarkistus 73
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Validointitutkimukset muiden kuin 
eläimillä tehtävien kokeiden arvioimiseksi 
tai sellaisten menetelmien arvioimiseksi, 
joilla vähennetään koe-eläinten 
lukumäärää tai niiden kokemaa 
kärsimystä, on suunniteltava niin, että 
uusissa koemenetelmissä otetaan 
huomioon vaatimukset, joita sisältyy 
tähän asetukseen tai muuhun 
lainsäädäntöön, jolla pannaan täytäntöön 
kemikaalien maailmanlaajuisesti 
yhdenmukaistettua luokitus- ja 
merkintäjärjestelmää muilla 
lainkäyttövallan alueilla, jotta luokitus- ja 
merkintävaatimuksista ei tule este 
eläinkokeiden korvaamiselle, 
vähentämiselle tai edelleen kehittämiselle.

Or. en

Perustelu

Validointitutkimuksilla ei ole aikaisemmin kyetty aina varmistamaan, että uudet kokeet on 
laadittu tyydyttämään luokittelua ja merkintää koskevat tarpeet ja täyttämään 
turvallisuusvaatimukset. Tämä saattaa viivyttää uusien vaihtoehtoisten menetelmien 
käyttöönottoa ja pitkittää eläinkokeiden käyttöä vaikka tieteellisesti valideja vaihtoehtoisia 
menetelmiä on olemassa.
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Tarkistus 74
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Silloin, kun on riittäviä tieteellisiä 
perusteita ja jotta voitaisiin minimoida 
eläimillä tehtäviä kokeita, komissio 
mukauttaa tätä asetusta 54 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että luokitus- ja 
merkintävaatimuksista ei tule esteitä 
sellaisten koemenetelmien käyttämiselle, 
joilla korvataan, vähennetään tai edelleen 
kehitetään eläinkokeita.

Or. en

Perustelu

Vaikka GHS-järjestelmään usein viitataan "neutraalina koemenetelmien suhteen", on 
mahdollista, että vaihtoehtoiset koemenetelmät (joissa sovelletaan eläinten käytön 
korvaamisen, vähentämisen ja edelleen kehittämisen periaatetta) voivat tarjota tietoja, jotka 
eivät suoraan sovellu nykyisiin luokitussääntöihin, joista monet viittaavat in vivo -ilmiöihin 
tai suoraan vaikutuksiin koe-eläimiin. Olisi siten voitava mukauttaa luokitus- ja 
merkintäsääntöjä niin, että ne soveltuvat menetelmiin, joihin niiden luonteen mukaisesti ei 
sisälly eläinkokeita.

Tarkistus 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Testit, jotka tehdään tämän asetuksen 
soveltamiseksi, on tehtävä aineella tai 
seoksella, joka on sellaisessa muodossa, 
jossa sitä käytetään tai jossa sitä voidaan 
kohtuudella olettaa käytettävän, kun se on 

4. Testit, jotka tehdään tämän asetuksen 
soveltamiseksi, on tehtävä aineella tai 
seoksella, joka on sellaisessa muodossa, 
jossa se on tarkoitettu käytettäväksi, tai 
muodossa ja/tai fyysisessä tilassa, jossa se 
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saatettu markkinoille. on saatettu markkinoille.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus GHS:n tekstiin 1.3.3.1.1. (b) “arviointi perustuu mukana olevaan todelliseen 
tuotteeseen”.

Tarkistus 76
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, eikä 
asiantuntija-arviolla voida perustella 
päättelysääntöjen ylittämistä, toimittajan 
on arvioitava tiedot käyttämällä liitteessä I 
olevan 3 ja 4 osan kussakin jaksossa 
kuvailtuja muita menetelmiä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuuden vuoksi YK:n GHS:n sanamuodon ja asiantuntija-arvion kanssa 
(purppuran värisen kirjan kohta 1.3.2.4.8): “Seosten luokittelua koskevaan lähestymistapaan 
kuuluu asiantuntija-arvion soveltaminen monilla alueilla, jotta voidaan varmistaa, että 
olemassa olevaa tietoa voidaan käyttää niin moneen seokseen kuin mahdollista ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi".
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Tarkistus 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tietoja arvioidessaan valmistajan tai 
maahantuojan on otettava huomioon 
lisätiedot, kuten muoto ja/tai fyysinen tila, 
jossa ainetta tai seosta käytetään sen 
jälkeen, kun se on saatettu markkinoille, 
ja valmistaja tai maahantuoja voi 
parantaa luokitusta vastaavasti.
Tavanomainen käsittely ja käyttö on 
otettava huomioon aineen tai seoksen 
luokituksessa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus nykyisen suojan tason kanssa, jotta tavanomaisen käsittelyn ja käytön 
periaate voidaan säilyttää välttämättömänä ”jäänteenä” nykyisestä EU:n lainsäädännöstä, 
esimerkkinä luokka ”otsonikerrokselle vaarallinen”. 

Tarkistus 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ellei 3 kohdan soveltamisesta muuta 
johdu, toimittaja voi seuraavassa 
mainituissa tilanteissa vahvistaa erityisiä 
pitoisuusrajoja eli kynnysarvoja niin, että 
jos ainetta sisältyy toiseen aineeseen tai 
seokseen epäpuhtautena, lisäaineena tai 
yksittäisenä aineosana kynnysarvon verran 
tai enemmän, seurauksena voi olla aineen 
tai seoksen luokitus vaaralliseksi: 

1. Ellei 3 kohdan soveltamisesta muuta 
johdu, toimittaja voi seuraavassa 
mainituissa tilanteissa vahvistaa erityisiä 
pitoisuusrajoja eli kynnysarvoja niin, että 
jos ainetta sisältyy toiseen aineeseen tai 
seokseen havaittuna epäpuhtautena, 
lisäaineena tai yksittäisenä aineosana 
kynnysarvon verran tai enemmän, 
seurauksena voi olla aineen tai seoksen 
luokitus vaaralliseksi:
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a) jos tiedot osoittavat, että aineen 
aiheuttama vaara on ilmeinen, vaikka sen 
pitoisuus on pienempi kuin millekään 
vaaraluokalle liitteessä I olevassa 2 osassa 
vahvistettu pitoisuus tai kuin millekään 
vaaraluokalle liitteessä I olevassa 3–
5 osassa vahvistettu yleinen pitoisuusraja;

a) jos tiedot osoittavat, että aineen 
aiheuttama vaara on ilmeinen, vaikka sen 
pitoisuus on pienempi kuin millekään 
vaaraluokalle liitteessä I olevassa 2 osassa 
vahvistettu pitoisuus tai kuin millekään 
vaaraluokalle liitteessä I olevassa 3–
5 osassa vahvistettu yleinen pitoisuusraja;

b) poikkeustapauksissa, jos tiedot 
osoittavat, että vaaralliseksi luokitellun 
aineen pitoisuus on suurempi kuin 
millekään vaaraluokalle liitteessä I 
olevassa 2 osassa vahvistettu pitoisuus tai 
kuin millekään vaaraluokalle liitteessä I 
olevassa 3–5 osassa vahvistettu yleinen 
pitoisuusraja, mutta ratkaisevat tiedot 
osoittavat, että aineen aiheuttama vaara ei 
ole ilmeinen.

b) tapauksessa, jossa tiedot osoittavat, että 
vaaralliseksi luokitellun aineen pitoisuus 
on suurempi kuin millekään vaaraluokalle 
liitteessä I olevassa 2 osassa vahvistettu 
pitoisuus tai kuin millekään vaaraluokalle 
liitteessä I olevassa 3–5 osassa vahvistettu 
yleinen pitoisuusraja, mutta ratkaisevat 
tiedot osoittavat, että aineen aiheuttama 
vaara ei ole ilmeinen.

Or. en

Perustelu

(i) “havaittu epäpuhtaus” – toimivuus, erityisesti monimutkaisten aineiden osalta, ja 
yhdenmukaisuus nykyisen lainsäädännön soveltamisalan kanssa; (ii) ”tapauksessa, jossa” –
sopusoinnussa GHS-tekstin 1.3.3.2.3. kanssa.

Tarkistus 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Toimittajan on asetettava 
pitoisuusraja kemikaaliviraston antamissa 
ohjeissa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti ja sisällytettävä niitä koskevat 
perustelut joko luokitusta ja merkintöjä 
koskevan luettelon mukaisesti 
antamaansa ilmoitukseen tai asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
tekemäänsä rekisteröintiin.
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Or. en

Perustelu

Sopusoinnussa toimittajan luokitusta ja merkintöjä koskevan luettelon ja m-kerrointa 
koskevan raportoinnin kanssa´, kuten alun perin ehdotettiin Internet-version liitteessä I, 
osa 1, 1.1.4.3 ja GHS-teksissä 1.3.3.2.4.

Tarkistus 80
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun raja-
arvon on oltava yksi 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 ilmoittamisesta 
vastaavat henkilöt ovat päässeet 
sopimukseen, tai
b a) yleiset raja-arvot, jotka määritellään 
liitteessä I olevan 1 osan taulukossa 1.1, 
kun a) ja b) kohdassa tarkoitettuja yleisiä 
raja-arvoja 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 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.

Or. fr
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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 81
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. fr

Tarkistus 82
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seoksen luokitukseen ei vaikuta se, että 
tietojen arvioinnissa ilmenee jotain 
seuraavista:

1. Seoksen luokitukseen ei vaikuta se, että 
tietojen arvioinnissa ilmenee, että seoksen 
aineet voivat polymeroitua itsestään 
oligomeereiksi tai polymeereiksi.

a) että seoksen aineet reagoivat hitaasti 
ilmakehän kaasujen, varsinkin hapen, 
hiilidioksidin ja vesihöyryn kanssa, jolloin 
muodostuu eri aineita; 
b) että seoksen aineet reagoivat hyvin 
hitaasti seoksen muiden aineiden kanssa, 
jolloin muodostuu eri aineita;
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c) että seoksen aineet voivat polymeroitua 
itsestään oligomeereiksi tai polymeereiksi.

Or. en

Perustelu

Jos seoksessa olevat aineet voivat reagoida niin, että muodostuu uusia aineita, tämä on 
otettava huomioon luokittelussa.

Tarkistus 83
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
14 artikla – 1 kohta – a ja b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) että seoksen aineet reagoivat hitaasti 
ilmakehän kaasujen, varsinkin hapen, 
hiilidioksidin ja vesihöyryn kanssa, jolloin 
muodostuu eri aineita; 

a) että seoksen aineet reagoivat hitaasti 
ilmakehän kaasujen, varsinkin hapen, 
hiilidioksidin ja vesihöyryn kanssa, jolloin 
muodostuu erilaisia vaarallisia aineita;

b) että seoksen aineet reagoivat hyvin 
hitaasti seoksen muiden aineiden kanssa, 
jolloin muodostuu eri aineita;

b) että seoksen aineet reagoivat hyvin 
hitaasti seoksen muiden aineiden kanssa, 
jolloin muodostuu erilaisia vaarallisia
aineita;

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus vaarallisten aineiden muodostumisesta esitettävä merkinnöillä.

Tarkistus 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun aineen tai seoksen toimittajan 
voidaan kohtuudella olettaa saaneen uutta 
tieteellistä tai teknistä tietoa, jonka 

1. Kun aineen tai seoksen toimittaja saa 
uutta tieteellistä tai teknistä tietoa, jonka 
riittävyyden ja luotettavuuden tämän luvun 
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riittävyyden ja luotettavuuden tämän luvun 
mukaista arviointia varten toimittaja on 
varmistanut ja jonka perusteella aineen tai 
seoksen luokitusta on aiheellista muuttaa, 
toimittajan on suoritettava kyseisten 
tietojen uusi arviointi tämän luvun 
mukaisesti, ellei 3 kohdan säännöksistä 
muuta johdu.

mukaista arviointia varten toimittaja on 
varmistanut ja jonka perusteella aineen tai 
seoksen luokitusta on aiheellista muuttaa, 
toimittajan on suoritettava kyseisten 
tietojen uusi arviointi tämän luvun 
mukaisesti, ellei 3 kohdan säännöksistä 
muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Toimivuus.

Tarkistus 85
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun aineen tai seoksen toimittajan 
voidaan kohtuudella olettaa saaneen uutta 
tieteellistä tai teknistä tietoa, jonka 
riittävyyden ja luotettavuuden tämän luvun 
mukaista arviointia varten toimittaja on 
varmistanut ja jonka perusteella aineen tai 
seoksen luokitusta on aiheellista muuttaa, 
toimittajan on suoritettava kyseisten 
tietojen uusi arviointi tämän luvun 
mukaisesti, ellei 3 kohdan säännöksistä 
muuta johdu.

1. Kun aineen tai seoksen toimittaja saa 
uutta tieteellistä tai teknistä tietoa, jonka 
riittävyyden ja luotettavuuden tämän luvun 
mukaista arviointia varten toimittaja on 
varmistanut ja jonka perusteella aineen tai 
seoksen luokitusta on aiheellista muuttaa, 
toimittajan on suoritettava kyseisten 
tietojen uusi arviointi tämän luvun 
mukaisesti, ellei 3 kohdan säännöksistä 
muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Näin tarjotaan parempi toimivuus.
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Tarkistus 86
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – d–h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) tarvittaessa varoitusmerkit 19 artiklan 
mukaisesti;

d) varoitusmerkit 19 artiklan mukaisesti;

e) tarvittaessa huomiosanat 20 artiklan 
mukaisesti;

e) huomiosanat 20 artiklan mukaisesti;

f) tarvittaessa vaaralausekkeet 21 artiklan 
mukaisesti;

f) vaaralausekkeet 21 artiklan mukaisesti;

g) tarvittaessa turvalausekkeet 22 artiklan 
mukaisesti;

g) turvalausekkeet 22 artiklan mukaisesti;

h) tarvittaessa täydentävät tiedot 
27 artiklan mukaisesti

h) täydentävät tiedot 27 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Luokittelu olisi aina tehtävä merkityksellisen artiklan mukaisesti eikä vain "tarvittaessa".

Tarkistus 87
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos IUPAC-nimikkeistön mukaisen nimen 
pituus on yli 100 merkkiä, voidaan käyttää 
yleisnimeä edellyttäen, että sekä IUPAC-
nimikkeistön mukainen nimi että käytetty 
yleisnimi annetaan 41 artiklassa 
tarkoitetussa ilmoituksessa.

Jos yleisnimi on saatavana, se on myös 
ilmoitettava. Jos Iupac-nimikkeistön
mukaisen nimen pituus on yli 100 merkkiä, 
voidaan käyttää yleisnimeä edellyttäen, että 
sekä Iupac-nimikkeistön mukainen nimi 
että käytetty yleisnimi annetaan 
41 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa. 

Or. en
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Perustelu

Monilla kemikaaleilla on Iupac-nimeä laajemmin tunnettu yleisnimi, joka olisi siten 
ilmoitettava, mikäli se on saatavana.

Tarkistus 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) seoksen kaikkien sellaisten aineosien 
tunnistetiedot, jotka voivat aiheuttaa
välitöntä myrkyllisyyttä, ihosyövyttävyyttä 
tai vakavia silmävaurioita, sukusolujen 
perimän vaurioitumista, syöpää, vaaraa 
lisääntymiselle, hengitysteiden tai ihon 
herkistymistä tai elinkohtaista 
myrkyllisyyttä.

b) seoksen kaikkien sellaisten aineosien 
tunnistetiedot, jotka vaikuttavat seoksen 
välitöntä myrkyllisyyttä, ihosyövyttävyyttä 
tai vakavia silmävaurioita, sukusolujen 
perimän vaurioitumista, syöpää, vaaraa 
lisääntymiselle, hengitysteiden tai ihon 
herkistymistä tai elinkohtaista 
myrkyllisyyttä koskevaan luokitukseen.

Or. en

Perustelu

Selkeys – yhdenmukaisuus 18 artiklan 3 kohdan viimeisen kappaleen sanamuodon kanssa.

Tarkistus 89
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) seoksen kaikkien sellaisten aineosien 
tunnistetiedot, jotka voivat aiheuttaa 
välitöntä myrkyllisyyttä, ihosyövyttävyyttä 
tai vakavia silmävaurioita, sukusolujen 
perimän vaurioitumista, syöpää, vaaraa 
lisääntymiselle, hengitysteiden tai ihon 
herkistymistä tai elinkohtaista 
myrkyllisyyttä.

b) seoksen kaikkien sellaisten aineosien 
tunnistetiedot, jotka voivat aiheuttaa 
välitöntä myrkyllisyyttä, ihosyövyttävyyttä 
tai vakavia silmävaurioita, sukusolujen 
perimän vaurioitumista, syöpää, vaaraa 
lisääntymiselle, hengitysteiden tai ihon 
herkistymistä tai elinkohtaista 
myrkyllisyyttä tai jotka on osoitettu 
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hormonitoimintaa häiritseviksi.

Or. en

Perustelu

Hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien merkinnät, silloin kun tietoja on saatavana, 
merkinnät ovat erittäin tärkeitä kuluttajille. 

Tarkistus 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kutakin luokitusta vastaava 
varoitusmerkki vahvistetaan liitteessä I 
olevan 2, 3 ja 4 osan taulukoissa, joissa 
esitetään kutakin vaaraluokkaa varten 
vaadittavien merkintöjen osat.

3. Kutakin luokitusta vastaava 
varoitusmerkki vahvistetaan liitteen I
taulukoissa, joissa esitetään kutakin 
vaaraluokkaa varten vaadittavien 
merkintöjen osat.

Or. en

Perustelu

Olisi voitava käyttää varoitusmerkintää kaikille liitteen I vaaraluokille eikä pelkästään niille, 
jotka on esitetty osissa 2–4. 

Tarkistus 91
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kutakin luokitusta vastaava 
varoitusmerkki vahvistetaan liitteessä I 
olevan 2, 3 ja 4 osan taulukoissa, joissa 
esitetään kutakin vaaraluokkaa varten 
vaadittavien merkintöjen osat. 

3. Kutakin luokitusta vastaava 
varoitusmerkki vahvistetaan liitteen I
taulukoissa, joissa esitetään kutakin 
vaaraluokkaa varten vaadittavien 
merkintöjen osat.
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Or. en

Perustelu

Olisi voitava käyttää varoitusmerkintää kaikille liitteen I vaaraluokille eikä pelkästään niille, 
jotka on esitetty osissa 2–4. 

Tarkistus 92
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kutakin luokitusta vastaava 
varoitusmerkki vahvistetaan liitteessä I
olevan 2, 3 ja 4 osan taulukoissa, joissa 
esitetään kutakin vaaraluokkaa varten 
vaadittavien merkintöjen osat.

3. Kutakin luokitusta vastaava 
varoitusmerkki vahvistetaan liitteen I
taulukoissa, joissa esitetään kutakin 
vaaraluokkaa varten vaadittavien 
merkintöjen osat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy saman tekijän tarkistukseen, joka koskee liitteen 1 osaa 5. Se, että liitteen I 
osat jätetään täsmentämättä, antaa mahdollisuuden käyttää varoitusmerkkejä myös EU:n 
muiden vaaraluokkien yhteydessä.

Tarkistus 93
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Merkinnässä on oltava asiaankuuluvat 
vaaralausekkeet, jotka kuvaavat vaarallisen 
aineen tai seoksen aiheuttaman vaaran 
luonnetta ja tarvittaessa vaaran vakavuutta.

1. Merkinnässä on oltava asiaankuuluvat 
vaaralausekkeet, jotka kuvaavat vaarallisen 
aineen tai seoksen aiheuttaman vaaran 
luonnetta ja soveltuvissa tapauksissa
vaaran vakavuutta.
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Or. en

Perustelu

Ei pitäisi olla kysymys siitä, tarvitseeko vaaran astetta ilmoittaa. Pitäisi kysyä, missä tällaista 
eroa sovelletaan. 

Tarkistus 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun aine tai seos luokitellaan liitteessä I 
olevan 5 osan mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia sääntöjä:

Kun aine tai seos luokitellaan liitteessä I 
olevan 5 osan mukaisesti, merkintätiedot 
on sijoitettava 27 artiklassa tarkoitettuun 
täydentävien tietojen osioon.

a) merkintään ei saa sisällyttää 
varoitusmerkkiä;
b) huomiosanat, vaaralausekkeet ja 
turvalausekkeet on sijoitettava 
27 artiklassa tarkoitettuun täydentävien 
tietojen osioon.

Or. en

Perustelu

Olisi voitava käyttää varoitusmerkkejä myös niiden aineiden tai seosten merkinnöissä, jotka 
on luokiteltu liitteen 1 osan viisi mukaisesti.

Tarkistus 95
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun aine tai seos luokitellaan liitteessä I 
olevan 5 osan mukaisesti, sovelletaan 

Kun aine tai seos luokitellaan liitteessä I 
olevan 5 osan mukaisesti, merkintätiedot 
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seuraavia sääntöjä: on sijoitettava 27 artiklassa tarkoitettuun 
täydentävien tietojen osioon.

a) merkintään ei saa sisällyttää 
varoitusmerkkiä;
b) huomiosanat, vaaralausekkeet ja 
turvalausekkeet on sijoitettava 
27 artiklassa tarkoitettuun täydentävien 
tietojen osioon.

Or. en

Perustelu

Olisi voitava käyttää varoitusmerkkejä myös niiden aineiden tai seosten merkinnöissä, jotka 
on luokiteltu liitteen 1 osan viisi mukaisesti.

Tarkistus 96
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun aine tai seos luokitellaan liitteessä I 
olevan 5 osan mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia sääntöjä:

Kun aine tai seos luokitellaan liitteessä I 
olevan 5 osan mukaisesti, merkintätiedot 
on sijoitettava 27 artiklassa tarkoitettuun 
täydentävien tietojen osioon.

a) merkintään ei saa sisällyttää 
varoitusmerkkiä;
b) huomiosanat, vaaralausekkeet ja 
turvalausekkeet on sijoitettava 
27 artiklassa tarkoitettuun täydentävien 
tietojen osioon.

Or. en
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Tarkistus 97
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) huomiosanat, vaaralausekkeet ja 
turvalausekkeet on sijoitettava
27 artiklassa tarkoitettuun täydentävien 
tietojen osioon.

b) merkintätiedot sisältävät lausekkeet on 
esitettävä 27 artiklassa tarkoitetussa 
täydentävien tietojen osiossa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin uuden kemikaalipolitiikan yhdenmukaisuuden vuoksi on välttämätöntä, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet otetaan huomioon samalla tavalla asiaan liittyvissä 
säännöksissä. Tätä taustaa vasten merkintävelvoitteen käyttöönoton myötä on myös 
mahdollista:
(i) tehdä riskien vähentämistä koskevasta Euroopan unionin strategiasta tehokkaampi, kun on 
kyse PBT- tai vPvB-aineista;
(ii) varmistaa homogeeniset ja asianmukaiset tiedot, kun on kyse erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden vaarallisuustasosta; ja 
(iii) vahvistaa kemiallisten aineiden luokitus- ja merkintäjärjestelmän luotettavuutta.

Tarkistus 98
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos aineen tai seoksen toimittaja voi 
osoittaa, että aineen kemiallisen 
koostumuksen ilmoittaminen merkinnöissä 
vaarantaa hänen liikesalaisuutensa ja 
erityisesti immateriaalioikeutensa, hän voi 
esittää kemikaalivirastolle pyynnön saada 
viitata kyseiseen aineeseen joko nimellä, 
josta käyvät ilmi tärkeimmät kemialliset 
ryhmät, tai yleisnimellä.

1. Jos aineen tai seoksen toimittaja voi 
osoittaa, että vaarattoman aineen tai 
vaarattoman seoksen kemiallisen 
koostumuksen ilmoittaminen merkinnöissä 
vaarantaa hänen liikesalaisuutensa ja 
erityisesti immateriaalioikeutensa, hän voi 
esittää kemikaalivirastolle pyynnön saada 
viitata kyseiseen aineeseen tai seokseen 
joko nimellä, josta käyvät ilmi tärkeimmät 
kemialliset ryhmät, tai yleisnimellä.
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Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden ei pitäisi saada helpotuksia merkinnöistä. Vaaraa liiketoiminnalle 
voidaan käyttää syynä poikkeuksiin ainoastaan muiden kuin vaarallisten aineiden kohdalla.

Tarkistus 99
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
joiden tunnistetaan täyttävän asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa 
tarkoitetut kriteerit.

Or. en

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttavan aineen, esimerkiksi karsinogeenisen, mutageenisen tai 
lisääntymiselle vaarallisen aineen nimeä ei saa salata liikesalaisuussyistä.

Tarkistus 100
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kemikaalivirasto voi vaatia pyynnön 
esittävältä toimittajalta lisätietoja, jos niitä 
tarvitaan päätöksen tekemiseksi. 
Kemikaalivirasto ilmoittaa päätöksestään 
pyynnön esittäjälle kuuden viikon kuluessa 
pyynnön esittämisestä tai pyydettyjen 
lisätietojen vastaanottamisesta. Jos 
kemikaalivirasto ei tee päätöstä 

3. Kemikaalivirasto voi vaatia pyynnön 
esittävältä toimittajalta lisätietoja, jos niitä 
tarvitaan päätöksen tekemiseksi. 
Kemikaalivirasto ilmoittaa päätöksestään 
pyynnön esittäjälle kuuden viikon kuluessa 
pyynnön esittämisestä tai pyydettyjen 
lisätietojen vastaanottamisesta.
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säädetyssä ajassa, pyydetyn nimen käyttö 
katsotaan sallituksi.

Or. en

Perustelu

Komission toimintavara ei saisi vaarantaa kansalaisten terveyttä.

Tarkistus 101
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kemikaalivirasto ei hyväksy 
pyyntöä, sen on ilmoitettava asiasta 
valmistajalle tai maahantuojalle 
vähintään neljä viikkoa ennen aiottua 
tietojen julkaisemista. Pyynnön 
hylkäämistä koskevaan päätökseen 
voidaan hakea muutosta asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 92 ja 93 artiklan 
mukaisesti. Tällaisella muutoksenhaulla 
on lykkäävä vaikutus eikä tietoja 
julkaista.

Or. en

Perustelu

Valmistajille ja maahantuojille annetaan oikeus hakea muutosta.
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Tarkistus 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kemikaalivirasto ei hyväksy 
pyyntöä, sen on ilmoitettava asiasta 
valmistajalle tai maahantuojalle 
vähintään neljä viikkoa ennen aiottua 
tietojen julkaisemista. Pyynnön 
hylkäämistä koskevaan päätökseen 
voidaan hakea muutosta asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 92 ja 93 artiklan 
mukaisesti. Tällaisella muutoksenhaulla 
on lykkäävä vaikutus eikä tietoja 
julkaista.

Or. en

Perustelu

Muutoksenhakuoikeus; luottamuksellisten yritystietojen suoja.

Tarkistus 103
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimittaja voi liittää täydentävien 
tietojen osioon muita kuin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja täydentäviä tietoja, jos ne 
eivät vaikeuta 17 artiklan 1 kohdan a–g 
alakohdassa tarkoitettujen tietojen 
tunnistamista, jos niissä annetaan 
tarkempia lisätietoja eivätkä ne ole 
ristiriidassa 17 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen kanssa tai kyseenalaista niiden 
paikkansapitävyyttä.

3. Toimittaja voi liittää täydentävien 
tietojen osioon muita kuin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja täydentäviä tietoja, jos ne 
eivät vaikeuta 17 artiklan 1 kohdan a–
g alakohdassa tarkoitettujen tietojen 
tunnistamista, jos niissä annetaan 
tarkempia lisätietoja eivätkä ne ole 
ristiriidassa 17 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen kanssa tai kyseenalaista niiden 
paikkansapitävyyttä. Harhaanjohtavat 
tiedot tai väärät täydentävät tiedot 
vaikutuksista ihmisten terveyteen tai 
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ympäristöön on kielletty.

Or. en

Perustelu

Kaikki väärät tai harhaanjohtavat lisätiedot on estettävä.

Tarkistus 104
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yleiseen kulutukseen myytävien 
aineiden ja seosten merkinnöissä on 
tarvittaessa oltava yksi aineen tai seoksen 
hävittämistä koskeva turvalauseke.

2. Yleiseen kulutukseen myytävien 
aineiden ja seosten merkinnöissä on oltava 
yksi aineen tai seoksen hävittämistä 
koskeva turvalauseke.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi olla kysymys siitä, tarvitseeko turvalauseketta sisällyttää; sen on oltava mukana 
aina.

Tarkistus 105
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Enintään 125 millilitraa sisältävien 
pakkausten merkinnöissä ei tarvitse 
esittää vaara- tai turvalausekkeita, jos 
aineen tai seoksen luokitus on jokin 
seuraavista:

Poistetaan.

a) syttyvä kaasu, kategoria 2;
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b) syttyvä neste, kategoria 2 tai 3;
c) syttyvä kiinteä aine, kategoria 1 tai 2;

d) aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, 
kategoria 2 tai 3;

e) hapettava neste, kategoria 2 tai 3;

f) hapettava kiinteä aine, kategoria 2 tai 
3;

g) välittömästi myrkyllinen aine tai seos, 
kategoria 4, jos näitä aineita tai seoksia ei 
myydä yleisölle;

h) ihoa ärsyttävä, kategoria 2;

i) silmiä ärsyttävä, kategoria 2;

j) vesiympäristölle vaarallinen, akuutti, 
kategoria 1;

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

Or. en

Perustelu

Jos vaara- tai turvalausekkeita voidaan lisätä pakkauksiin, jotka sisältävät 125 ml tai 
vähemmän kategoriaan 1 luokiteltuja aineita tai seoksia, sama olisi tehtävä myös aineille ja 
seoksille, jotka on luokiteltu vähäisempiin kategorioihin. 

Tarkistus 106
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Enintään 125 millilitraa sisältävien 
pakkausten merkinnöissä ei tarvitse esittää 
vaara- tai turvalausekkeita, jos aineen tai 
seoksen luokitus on jokin seuraavista:

1. Enintään 100 millilitraa sisältävien 
pakkausten merkinnöissä ei tarvitse esittää 
vaara- tai turvalausekkeita, jos aineen tai 
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seoksen luokitus on jokin seuraavista:

a) syttyvä kaasu, kategoria 2; a) syttyvä kaasu, kategoria 2;

b) syttyvä neste, kategoria 2 tai 3; b) syttyvä neste, kategoria 2 tai 3;

c) syttyvä kiinteä aine, kategoria 1 tai 2; c) syttyvä kiinteä aine, kategoria 2;

d) aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, 
kategoria 2 tai 3;

d) aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, 
kategoria 2 tai 3;

e) hapettava neste, kategoria 2 tai 3; e) hapettava neste, kategoria 2 tai 3;

f) hapettava kiinteä aine, kategoria 2 tai 3; f) hapettava kiinteä aine, kategoria 2 tai 3;

g) välittömästi myrkyllinen aine tai seos, 
kategoria 4, jos näitä aineita tai seoksia ei 
myydä yleisölle;

g) välittömästi myrkyllinen aine tai seos, 
kategoria 4, jos näitä aineita tai seoksia ei 
myydä yleisölle;

h) ihoa ärsyttävä, kategoria 2; h) ihoa ärsyttävä, kategoria 2;

i) silmiä ärsyttävä, kategoria 2; i) silmiä ärsyttävä, kategoria 2;

j) vesiympäristölle vaarallinen, akuutti, 
kategoria 1;

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

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

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi raja-arvoa olisi alennettava 100 millilitraan. 
Syttyvät kiinteät aineet kategorian 1 kemikaalit voivat aiheuttaa onnettomuuksia, ja 
vesiympäristölle vaaralliset, akuutit, kategorian 1 kemikaalit aihetuttavat suurta vaaraa 
ympäristölle; siksi näille kategorioille ei pitäisi antaa poikkeusta.
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Tarkistus 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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 108
Johannes Blokland

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 saman tekijän tähän kohtaan tekemään tarkistukseen.
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Tarkistus 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

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, 
kategoria 3 tai 4.

Or. en

Perustelu

Vesiympäristölle vaaralliseen, krooniseen kategoriaan 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 110
Johannes Blokland

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, 
kategoria 3 tai 4.

Or. en
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Perustelu

Vesiympäristölle vaaralliseen, krooniseen kategoriaan 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 111
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun pakkaus on liian pieni tai muutoin 
soveltumaton merkittäväksi, tietojen 
esittämiseen liittyviä ehtoja;

a) kun pakkaus on liian pieni tai muutoin 
soveltumaton merkittäväksi, tietojen 
esittämiseen liittyviä ehtoja erillisessä 
tiedotteessa, joka seuraa pakkauksen 
mukana;

Or. en

Perustelu

Selvennys siitä, että tiedot on esitettävä erillisessä tiedotteessa, jos niitä ei voi liittää 
merkintöihin sellaisenaan.

Tarkistus 112
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun pakkauksen sisällön määrä on 
muu kuin 125 ml, eikä siitä aiheudu 
vaaraa työntekijöille, ihmisen terveydelle 
tai ympäristölle, määriin ja 
merkintävaatimuksiin liittyviä 
asianmukaisia poikkeuksia, jotka 
koskevat aineita ja seoksia, jotka on 
luokiteltu seuraavasti:

Poistetaan.
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i) syttyvät kaasut;

ii) hapettavat kaasut;

iii) syttyvät nesteet;

iv) syttyvät

v) aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja;
iv) syttyvät kiinteät aineet; 

vii) hapettavat kiinteät aineet;

viii) välittömästi myrkyllinen, kategoria 4;

ix) ihoa ärsyttävä, kategoria 2;

x) silmiä ärsyttävä, kategoria 2;

xi) vaarallinen ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Merkintöjen on perustuttava aineen tai seoksen luontaisiin ominaisuuksiin eikä riskeihin. 
Niitä on käytettävä myös riippumatta pakkauksen koosta. 

Tarkistus 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission pyynnöstä kemikaalivirasto 
valmistelee ja esittää komissiolle 
ehdotuksia poikkeuksiksi 17 ja 
34 artiklassa säädetyistä 
merkintävelvoitteista; poikkeukset voivat 
koskea seuraavia asioita:

2. Komission pyynnöstä kemikaalivirasto 
valmistelee ja esittää komissiolle 
ehdotuksia poikkeuksiksi 17 ja 
34 artiklassa säädetyistä 
merkintävelvoitteista, kun pakkauksen 
sisällön määrä on muu kuin 125 ml, eikä 
siitä aiheudu vaaraa työntekijöille, ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle, määriin ja 
merkintävaatimuksiin liittyviä 
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asianmukaisia poikkeuksia, jotka koskevat 
aineita ja seoksia, jotka on luokiteltu 
seuraavasti: 

a) kun pakkaus on liian pieni tai muutoin 
soveltumaton merkittäväksi, tietojen 
esittämiseen liittyviä ehtoja;
b) kun pakkauksen sisällön määrä on muu 
kuin 125 ml, eikä siitä aiheudu vaaraa 
työntekijöille, ihmisen terveydelle tai 
ympäristölle, määriin ja 
merkintävaatimuksiin liittyviä 
asianmukaisia poikkeuksia, jotka koskevat 
aineita ja seoksia, jotka on luokiteltu 
seuraavasti: 
i) syttyvät kaasut;
ii) hapettavat kaasut;
iii) syttyvät nesteet;
iv) syttyvät kiinteät aineet;
v) aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja;
vi) hapettavat nesteet;
vii) hapettavat kiinteät aineet;
viii) välittömästi myrkyllinen, kategoria 4;
ix) ihoa ärsyttävä, kategoria 2;
x) silmiä ärsyttävä, kategoria 2;
xi) vaarallinen ympäristölle.

i) syttyvät kaasut;
ii) hapettavat kaasut;
iii) syttyvät nesteet;
iv) syttyvät kiinteät aineet;
v) aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja;
vi) hapettavat nesteet;
vii) hapettavat kiinteät aineet;
viii) välittömästi myrkyllinen, kategoria 4;
ix) ihoa ärsyttävä, kategoria 2;
x) silmiä ärsyttävä, kategoria 2;
xi) vaarallinen ympäristölle.
2 a. Jos pakkaus on hankalan muotoinen 
tai niin pieni, että siihen ei teknisesti 
voida liittää merkintöjä, 
vaaramerkintätiedot on tarjottava jollain 
muulla soveltuvalla tavalla, esimerkiksi 
sidottavilla lapuilla. Jos mahdollista, 
täydelliset vaaramerkinnät on esitettävä 
ainakin yhdessä pakkauskerroksessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu EU:n GHS-asetus johtaa nykyistä useampiin pakkausmerkintöihin. Saattaa siten 
olla mahdotonta täyttää 34 artiklan vaatimuksia tapauksessa, jossa pakkaus on joko liian 
pieni tai muuten soveltumaton tarvittavan merkinnän kiinnittämiseen. Komissio tunnustaa 
tämän, mutta käsittelee sitä vain tulevaisuuden mahdollisena tilanteena. Ehdotettu teksti on 
sopusoinnussa pienten pakkausten merkintöjä koskevan tekstiluonnoksen kanssa, jota YK:n 
SCEGHS Inter-sessional Group parhaillaan käsittelee.
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Tarkistus 114
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) kun pakkauksen sisällön määrä on muu 
kuin 125 ml, eikä siitä aiheudu vaaraa 
työntekijöille, ihmisen terveydelle tai 
ympäristölle, määriin ja 
merkintävaatimuksiin liittyviä 
asianmukaisia poikkeuksia, jotka koskevat 
aineita ja seoksia, jotka on luokiteltu 
seuraavasti:

b) kun pakkauksen sisällön määrä on muu 
kuin 100 ml, eikä siitä aiheudu vaaraa 
työntekijöille, ihmisen terveydelle tai 
ympäristölle, määriin ja 
merkintävaatimuksiin liittyviä 
asianmukaisia poikkeuksia, jotka koskevat 
aineita ja seoksia, jotka on luokiteltu 
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi enimmäismäärä olisi rajattava 100 
millilitraan. 

Tarkistus 115
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yleiseen kulutukseen tarkoitettuihin 
pakkauksiin, joihin on fyysisesti 
mahdotonta liittää 34 artiklan mukaisia 
merkintöjä, ei sovelleta merkintävelvoitetta 
sillä edellytyksellä, että kyseisiin 
pakkauksiin liitetään tarkat ja helposti 
ymmärrettävät käyttöohjeet, joihin sisältyy 
tarvittaessa pakkauksen hävittämisohjeet, 
ja että pakkaukset sisältävät aineita tai 
seoksia, jotka on luokiteltu seuraavien 
liitteessä I vahvistettujen vaaraluokkien ja 
vaarakategorioiden mukaan:

Yleiseen kulutukseen tarkoitettuihin 
pakkauksiin, joihin on fyysisesti 
mahdotonta liittää 34 artiklan mukaisia 
merkintöjä, ei sovelleta merkintävelvoitetta 
sillä edellytyksellä, että kyseisiin 
pakkauksiin liitetään erillinen tuoteseloste, 
joka sisältää merkinnät sekä tarkat ja 
helposti ymmärrettävät käyttöohjeet, joihin 
sisältyy pakkauksen hävittämisohjeet 
silloin, kun tämä on olennaista.

a) 3.1 jakso, välitön myrkyllisyys, 
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kategoria 1, 2 tai 3;

b) 3.2 jakso, ihosyövyttävyys, kategoria 1;

c) 3.8 jakso, elinkohtainen myrkyllisyys –
kerta-altistuminen, kategoria 1;

d) 3.9 jakso, elinkohtainen myrkyllisyys –
toistuva altistuminen, kategoria 1.

Or. en

Perustelu

Jos merkintöjä ei voida liittää pakkaukseen, merkinnät on tässä tapauksessa esitettävä 
erillisessä tuoteselosteessa. Keskeistä ei ole se, onko pakkauksen hävittämisohjeiden 
antaminen tarpeellista vai ei, vaan se, onko näiden ohjeiden antaminen olennaista vai ei. On 
vaikeaa ymmärtää, miksi kyseistä poikkeusta olisi sovellettava kategorian 1 tiettyihin 
vaaraluokkiin, mutta ei muihin vaaraluokkiin tai alempiin kategorioihin. 

Tarkistus 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuihin 
pakkauksiin, joiden sisältämät aineet tai 
seokset täyttävät vaaraluokan 2.16 
kriteerit, ei sovelleta velvoitetta ilmoittaa 
merkinnöin kyseisestä vaarasta sillä 
edellytyksellä, että kun käytetään sekä 
ulko- että sisäpakkausta, 
ulkopakkauksessa on vaarallisten 
tavaroiden kuljetusta koskevien sääntöjen 
mukainen varoitusmerkki 
asetuksen (ETY) N:o 3922/91, 
direktiivin 94/55/EY, direktiivin 96/49/EY 
tai direktiivin 2002/59/EY säännösten 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Metalleja syövyttävät aineet eivät ole tässä olennaisia – vaaraluokka 2.16 on uusi vaatimus, 
joka ei sisälly vaarallisia aineita koskevaan direktiiviin eikä vaarallisia valmisteita koskevaan 
direktiiviin, vaan ainoastaan kuljetusalan asetuksiin. Tämä ominaisuus on olennainen vain 
suurten määrien kuljetuksissa ja varastoinnissa, toisin sanoen sillä ei ole merkitystä 
yksittäisten kuluttajien pakkausten kannalta. Kyseinen vaaraluokka on varustettu 
syövyttävyyttä osoittavalla varoitusmerkillä – kuluttajat hämmentyisivät merkin nähdessään, 
sillä tämä viittaa ihosyövyttävyyteen ja vakavaan silmävaurioon.

Tarkistus 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tietyille ympäristön kannalta 
vaarallisiksi luokitelluille seoksille 
voidaan myöntää joitakin poikkeuksia 
ympäristömerkintöjä koskevien 
säännösten tai ympäristömerkintöihin 
liittyvien erityissäännösten soveltamisessa 
53 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, jos voidaan osoittaa, että 
ympäristövaikutus näin vähentyisi.
Tällaiset poikkeukset tai erityissäännökset 
määritellään liitteessä II olevassa 
2 osassa.

Or. en

Perustelu

Teksti on vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 10 artiklan 3 kohdan mukainen.
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Tarkistus 118
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
33 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Aineen tai seoksen toimittajan on 
saatettava merkinnät ajan tasalle 
viipymättä, kun aineen tai seoksen 
luokitusta ja merkintöjä on muutettu.

Aineen tai seoksen toimittajan on 
viipymättä ja joka tapauksessa 
viimeistään 12 kuukautta luokituksen 
muutoksen jälkeen ryhdyttävä kaikkiin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
saattaakseen merkinnät ajan tasalle, kun 
aineen tai seoksen luokitusta ja merkintöjä 
on muutettu.

Edellä 24 artiklassa tarkoitetun seoksen 
toimittajan on saatettava merkinnät ajan 
tasalle viipymättä, kun aineen luokitusta 
ja seoksen merkintöjä on muutettu.

Or. en

Perustelu

Aineiden ja seosten merkinnät on päivitettävä viipymättä kaikkien luokitusten muutosten 
seurauksena. Toimittajan olisi toimittava mahdollisimman nopeasti, ja jopa kiireettömissä 
tapauksissa (esimerkiksi valmistajan postiosoitteen päivittämisessä) selvästi määritettyyn 
määräaikaan mennessä. Merkinnät olisi turvallisuussyistä saatettava ajan tasalle 
mahdollisimman pian muutosten tekemisen jälkeen. 

Tarkistus 119
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan säännökset eivät rajoita 
direktiivien 91/414/ETY ja 98/8/EY 
soveltamista.

Tämän artiklan säännökset eivät rajoita 
tämän asetuksen 4 artiklan eivätkä 
direktiivien 91/414/ETY ja 98/8/EY 
soveltamista.

Or. fr
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Perustelu

Yksi käsiteltävänä olevan säädöksen keskeisistä ajatuksista on kemiallisten aineiden ja 
seosten luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen siten, että estetään 
yhteismarkkinoiden vääristyminen. Toimittajan suorittama luokittelu asetuksen 4 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla on yksi keskeisistä periaatteista, jonka avulla pyritään takaamaan 
yhdenmukainen luokitus kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä syystä periaatetta olisi 
sovellettava poikkeuksetta kaikkiin aineisiin ja seoksiin, jotka kuuluvat käsiteltävänä olevan 
asetuksen soveltamisalaan. 

Tarkistus 120
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Puhdistusaineiden merkinnät

Tässä osastossa säädetyt 
merkintäsäännöt eivät rajoita asetuksen 
(EY) N:o 648/2004 soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy johdanto-osan kappaleeseen 41. Puhdistusaineita käsittelevä asetus sisältää 
puhdistusaineita koskevia erityisiä merkintäsäännöksiä, joita on noudatettava. 

Tarkistus 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pakkausten on oltava suunniteltu ja 
valmistettu niin, että niiden sisältö ei pääse 
häviämään pakkauksesta, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa on määrätty käytettäväksi 

a) pakkausten on oltava suunniteltu ja 
valmistettu niin, että niiden sisältö ei pääse 
häviämään pakkauksesta normaalissa 
käsittelyssä ja käytössä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa on määrätty käytettäväksi 
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muita erityisiä turvalaitteita; muita erityisiä turvalaitteita;

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 122
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pakkausten on oltava suunniteltu ja 
valmistettu niin, että niiden sisältö ei pääse 
häviämään pakkauksesta, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa on määrätty käytettäväksi 
muita erityisiä turvalaitteita;

a) pakkausten on oltava suunniteltu ja 
valmistettu niin, että niiden sisältö ei pääse 
häviämään pakkauksesta normaalissa 
käsittelyssä ja käytössä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa on määrätty käytettäväksi 
muita erityisiä turvalaitteita;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lisätä selvyyttä.

Tarkistus 123
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
37 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 erityisiä 
pakkaussäännöksiä, erityisesti 
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pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 648/20041 vahvistettuja 
säännöksiä.

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 kyseessä olevaan seokseen sovelleta 
erityisiä pakkaussäännöksiä, erityisesti 
asetuksessa (EY) N:o 648/2004 
vahvistettuja säännöksiä.
1 ΕUVL L 104, 8.4.2004, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on muutettuna 
komission asetuksella (EY) N:o 907/2006 
(EUVL L 168, 21.6.2006, s. 5).

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 124
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
40 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksessa liitteessä VI olevasta 3 osasta tehdään sitova. Tähän liittyen 
ehdotetaan, että mainittuun liitteeseen luodaan 4 osa, joka sisältää sellaisten vaarallisten 
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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 125
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. fr

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.
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Tarkistus 126
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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, 
on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot niiden sisällyttämiseksi 
43 artiklassa tarkoitettuun luetteloon:

1. Valmistajan, tuojan tai valmistajien tai 
tuojien ryhmän, jäljempänä ’ilmoittajan’, 
joka saattaa markkinoille vuoden aikana 
yli tonnin ainetta, joka on rekisteröitävä 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 olevan 
6 artiklan 1 kohdan 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, 
on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot niiden sisällyttämiseksi 
43 artiklassa tarkoitettuun luetteloon:

Or. en

Perustelu

Asetuksessa (EY) 1907/2006 olevassa 6 artiklassa säädetään velvoitteesta rekisteröidä aineet 
siinä tapauksessa, kun kyse on vähintään tonnin suuruisesta määrästä. REACH-asetuksen 
säännösten ja niiden yksityiskohtaisten arvioiden mukaisesti, joiden pohjalta kyseinen 
kynnysarvo asetettiin, samaa kynnysarvoa olisi sovellettava silloin, kun kemikaalivirastolle on 
tehtävä ilmoitus GHS-järjestelmän edellyttämistä tiedoista. Tonnin kynnysarvoa ei kuitenkaan 
pitäisi soveltaa vaarallisiksi luokiteltuihin aineisiin ja seoksiin. 

Tarkistus 127
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajan, tuojan tai valmistajien tai 
tuojien ryhmän, jäljempänä ’ilmoittajan’, 
joka saattaa markkinoille ainetta, joka on 

1. Valmistajan, tuojan tai valmistajien tai 
tuojien ryhmän, jäljempänä ’ilmoittajan’, 
joka saattaa markkinoille vaaralliseksi 
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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, 
on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot niiden sisällyttämiseksi 
43 artiklassa tarkoitettuun luetteloon:

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

Or. fr

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 128
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
41 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jos luokitus on muu kuin luokitusten 
ja merkintöjen luettelossa jo oleva 
luokitus, selvitys tähän johtaneista syistä;

Or. en

Perustelu

Toimittaja voi 16 artiklan mukaisesti luokitella aineen luokitusten ja merkintöjen luettelossa 
olevasta luokituksesta poiketen edellyttäen, että hän toimittaa luokituksen perusteet ja 
ilmoituksen 41 artiklan mukaisesti. Tämän on yhdenmukaisuuden vuoksi käytävä ilmi 
41 artiklasta.
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Tarkistus 129
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
43 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
119 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
vastaavat luettelossa olevat tiedot on 
asetettava julkisesti saataville.
Kemikaalivirasto myöntää luvan muiden 
luetteloon kuuluvia aineita koskevien 
tietojen saantiin ilmoittajille ja 
rekisteröijille, jotka ovat toimittaneet 
kyseistä ainetta koskevia tietoja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Se myöntää muille osapuolille 
luvan tällaisten tietojen saantiin mainitun 
asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
119 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
vastaavat luettelossa olevat tiedot on 
asetettava julkisesti saataville Internetin 
kautta. Kemikaalivirasto myöntää luvan 
muiden luetteloon kuuluvia aineita 
koskevien tietojen saantiin ilmoittajille ja 
rekisteröijille, jotka ovat toimittaneet 
kyseistä ainetta koskevia tietoja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Se myöntää muille osapuolille 
luvan tällaisten tietojen saantiin mainitun 
asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tietojen asettaminen julkisesti saataville on helpointa Internetin välityksellä. 

Tarkistus 130
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
43 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi kemikaalivirasto sisällyttää 
kuhunkin nimikkeeseen tarvittaessa tiedon 
siitä,

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi kemikaalivirasto sisällyttää 
kuhunkin nimikkeeseen soveltuvissa 
tapauksissa tiedon siitä,

Or. en
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Perustelu

Keskeistä ei ole se, onko lisätietojen toimittaminen tarpeellista vai ei, vaan se, toimitetaanko 
tietoja soveltuvissa tapauksissa.

Tarkistus 131
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

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 toimenpiteistä 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 hoitamiseksi.

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

3 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
vuosittain EHLASS-ohjelmassa (kotona 
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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.

Or. fr

Perustelu

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 132
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
tiedonantovelvoite ei kuitenkaan koske 
massiivisessa muodossa olevia metalleja, 
metalliseoksia, polymeerejä sisältäviä 
seoksia eikä elastomeerejä sisältäviä 
seoksia, vaikka ne on luokiteltu liitteen I 
kriteerien mukaisesti, jos ne eivät aiheuta 
välittömän myrkyllisyyden vaaraa ihmisen 
terveydelle ja jos ne on tarkoitettu 
teollisuuden ammattilaisten käyttöön. 

Or. fr
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Perustelu

Voimassa olevassa lainsäädännössä (1999/45/EY) ja käsiteltävänä olevan ehdotuksen 
säännöksissä tunnustetaan se, että aineet ovat eristäytyneinä perusmassassa ja ne eivät 
helposti pääse biologiseen ympäristöön esiintyessään kiinteässä tai veteen liukenemattomassa 
muodossa; esimerkkeinä mainittakoon metalliseokset, polymeerejä sisältävät seokset ja 
elastomeerejä sisältävät valmisteet. On siis syytä noudattaa tietynlaista yhdenmukaisuutta 1 
kohdan vaatimusten ja liitteessä I olevassa 1.3.4 kohdassa esitetyn, erityisiä seoksia koskevan 
säännöksen välillä.

Tarkistus 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa 1 päivään joulukuuta 
2010 mennessä lainsäädäntöehdotuksen 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
yhdenmukaistamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan tätä säännöstä on sovellettu eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa. Tällä tarkistuksella perustellaan välittömien hätäaputoimien 
yhdenmukaistamista EU:ssa. Asetuksen tarkoituksena on turvata kemiallisten aineiden ja 
seosten vapaa liikkuvuus.

Tarkistus 134
Gyula Hegyi

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

Komission teksti Tarkistus

1. Aineen tai seoksen toimittajan on 
koottava yhteen ja pidettävä saatavilla 
kaikki tässä asetuksessa säädetyt luokitusta 
ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot 
vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun 

1. Aineen tai seoksen toimittajan on 
koottava yhteen ja pidettävä saatavilla 
kaikki tässä asetuksessa säädetyt luokitusta 
ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot 
vähintään 50 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
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hän on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta 
tai seosta.

hän on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta 
tai seosta.

Or. en

Perustelu

Vanhoista itäeurooppalaisista varastoista löytyy usein 20–30 vuotta vanhoja kemikaaleja.
Tietokoneiden kovalevyillä voidaan helposti säilyttää kaikkia tietoja vuosikymmenten ajan. 

Tarkistus 135
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

1. Aineen tai seoksen toimittajan on 
koottava yhteen ja pidettävä saatavilla 
kaikki tässä asetuksessa säädetyt luokitusta 
ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot 
vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
hän on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta 
tai seosta.

1. Aineen tai seoksen toimittajan on 
koottava yhteen ja pidettävä saatavilla 
kaikki tässä asetuksessa säädetyt luokitusta 
ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot 
vähintään 30 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
hän on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta 
tai seosta.

Or. en

Perustelu

Toksikologia on dynaaminen tiede. Lisäksi kemikaalilainsäädäntö kehittyy jatkuvasti. Tästä 
syystä on tärkeää säilyttää kattavat tiedot, jotta sekä tieteelle että lainsäädännölle 
tarjottaisiin vankka perusta.

Tarkistus 136
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

Jos toimittaja vastustaa päätöstä, jonka 



AM\710142FI.doc 63/89 PE402.685v01-00

FI

perusteella jäsenvaltio arvioi, että aine tai 
seos ei täytä käsiteltävänä olevan 
asetuksen vaatimuksia, kyseisen 
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
asiasta komissiolle, kemikaalivirastolle ja 
muille jäsenvaltioille ja perusteltava 
päätöksensä. 

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 137
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee 60 päivän kuluessa 
jäsenvaltiolta saadun tiedon 
vastaanottamisesta 54 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
päätöksen, jolla joko hyväksytään 
väliaikainen toimenpide päätöksessä 
määritellyksi ajaksi tai vaaditaan 
jäsenvaltiota peruuttamaan väliaikainen 
toimenpide.

2. Komissio tekee 60 päivän kuluessa 
jäsenvaltiolta saadun tiedon 
vastaanottamisesta 54 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua, valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen päätöksen, 
jolla joko hyväksytään väliaikainen 
toimenpide päätöksessä määritellyksi 
ajaksi tai vaaditaan jäsenvaltiota 
peruuttamaan väliaikainen toimenpide.

Or. en

Perustelu

Suojalausekkeiden antamisen olisi perustuttava valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn.
Koska Euroopan unioni on vapaakauppa-alue, vaarallisia aineita voi esiintyä kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja tästä syystä Euroopan parlamentti olisi otettava mukaan kaikkiin 
päätöksiin. 



PE402.685v01-00 64/89 AM\710142FI.doc

FI

Tarkistus 138
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tekniikan 
kehitykseen 12, 14, 23 ja 27–32 artiklan ja 
37 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen 
alakohdan sekä liitteet I–VII. Nämä 
toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 54 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Kiireellisyydestä johtuvista pakottavista 
syistä komissio voi soveltaa 54 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Komissio voi mukauttaa tekniikan 
kehitykseen 12, 14, 23 ja 27–30 artiklan ja 
37 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen 
alakohdan sekä liitteet I–VII. Nämä 
toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 54 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Kiireellisyydestä johtuvista pakottavista 
syistä komissio voi soveltaa 54 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Merkintöjä koskevista poikkeuksista ei pitäisi päättää komitea- vaan 
yhteispäätösmenettelyssä. 

Tarkistus 139
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio mukauttaa tarvittaessa liitteet I–
VII liittääkseen niihin vaaraluokan, jonka 
aineet ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä 
ja myrkyllisiä, vaaraluokan, jonka aineet 
ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviä sekä välittömän
myrkyllisyyden vaarakategorian 5 
viimeistään ...*. Nämä toimenpiteet, jotka 
on tarkoitettu muuttamaan tämän 
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asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
hyväksytään 54 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
* 12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Uusien vaaraluokkien tai -kategorioiden lisäämisen on ilmettävä kaikista asiaa koskevista 
liitteistä. Tämä olisi toteutettava komiteamenettelyssä 12 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 140
Gyula Hegyi

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää viimeistään ...* 
ehdotuksen PBT- ja vPvB-aineisiin sekä 
välittömän myrkyllisyyden 
vaarakategoriaan 5 luokiteltujen aineiden 
liittämisestä tähän asetukseen sekä 
yksityiskohtaiset kriteerit hormonaalisesti 
haitallisista aineista.
________
* viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Hitaasti hajoavien, biokertyvien, myrkyllisten sekä hormonaalisesti haitallisten kemikaalien 
merkitseminen on välttämätöntä kuluttajien kannalta. Komission olisi esiteltävä ehdotus 
näiden aineiden sisällyttämisestä asetukseen sekä kriteerit hormonaalisesti haitallisten 
aineiden luokituksesta. 
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Tarkistus 141
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Aineet luokitellaan, merkitään ja 
pakataan 1 päivään joulukuuta 2010 saakka 
direktiivin 67/548/ETY säännösten 
mukaisesti.

1. Aineet luokitellaan, merkitään ja 
pakataan 1 päivään joulukuuta 2010 saakka 
direktiivin 67/548/ETY säännösten 
mukaisesti.

Seokset luokitellaan, merkitään ja pakataan 
1 päivään kesäkuuta 2015 saakka 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
mukaisesti.

Seokset luokitellaan, merkitään ja pakataan 
1 päivään joulukuuta 2013 saakka 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
mukaisesti.

2. Poiketen siitä mitä 60 artiklassa ja tämän 
artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdan 
mukaisesti luokitellut aineet voidaan 
luokitella ja merkitä tämän asetuksen 
mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2010 
ja seokset ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.
Siinä tapauksessa direktiivien 67/548/ETY 
ja 1999/45/EY merkintöjä koskevia 
säännöksiä ei sovelleta.

2. Poiketen siitä mitä 60 artiklassa ja tämän 
artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdan 
mukaisesti luokitellut aineet voidaan 
luokitella ja merkitä tämän asetuksen 
mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2010 
ja seokset ennen 1 päivää joulukuuta 
2013. Siinä tapauksessa 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
merkintöjä koskevia säännöksiä ei 
sovelleta.

3. Aineet on 1 päivän joulukuuta 2010 ja 
1 päivän kesäkuuta 2015 välisenä aikana 
luokiteltava sekä direktiivin 67/548/ETY 
että tämän asetuksen mukaisesti. Ne on 
merkittävä ja pakattava tämän asetuksen 
mukaisesti.

3. Aineet on 1 päivän joulukuuta 2010 ja 
1 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana 
luokiteltava sekä direktiivin 67/548/ETY 
että tämän asetuksen mukaisesti. Ne on 
merkittävä ja pakattava tämän asetuksen 
mukaisesti.

4. Aineita, jotka on saatettu markkinoille 
ennen 1 päivää joulukuuta 2010, ja seoksia, 
jotka on saatettu markkinoille ennen 
1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse 
merkitä ja pakata tämän asetuksen 
mukaisesti.

4. Aineita, jotka on saatettu markkinoille 
ennen 1 päivää joulukuuta 2010, ja seoksia, 
jotka on saatettu markkinoille ennen 
1 päivää joulukuuta 2013, ei tarvitse 
merkitä ja pakata tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Ei ole syytä sallia, että aineiden luokittelun jälkeen seosten luokittelemiseen voidaan käyttää 
4,5 vuotta. Komissio pohti, että sallitun ajan pitäisi olla 4 ja 5 vuoden välillä, ja päätyi sitten 
4,5 vuoteen. Jäsenvaltiot olivat pääasiassa kuitenkin sitä mieltä, että kolme vuotta riittää. 
Tästä syystä ehdotetaan, että seosten luokittelun siirtymäkausi lyhennetään kolmeksi vuodeksi 
aineiden luokittelun jälkeen. 

Tarkistus 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa 1 päivään joulukuuta 
2010 mennessä kertomuksen asetuksen 
45 artiklan 1–3 kohdan käytännön 
vaikutuksista, jotta voidaan tarvittaessa 
esittää tarkistuksia 54 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen 
pidemmälle menevää yhdenmukaistamista 
varten.

Or. nl

Perustelu

Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan tätä säännöstä on sovellettu eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa. Tällä tarkistuksella perustellaan välittömien hätäaputoimien 
yhdenmukaistamista EU:ssa. Asetuksen tarkoituksena on turvata kemiallisten aineiden ja 
seosten vapaa liikkuvuus.

Tarkistus 143
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen II, III ja IV osaston säännöksiä Asetuksen II, III ja IV osaston säännöksiä 
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sovelletaan aineisiin 1 päivästä joulukuuta 
2010 ja seoksiin 1 päivästä kesäkuuta 
2015.

sovelletaan aineisiin 1 päivästä joulukuuta 
2010 ja seoksiin 1 päivästä joulukuuta 
2013.

Or. en

(Tarkistus liittyy 58 artiklaan saman esittäjän esittämään tarkistukseen) 

Perustelu

Ei ole syytä sallia, että aineiden luokittelun jälkeen seosten luokittelemiseen voidaan käyttää 
4,5 vuotta. Komissio pohti, että sallitun ajan pitäisi olla 4 ja 5 vuoden välillä, ja päätyi sitten 
4,5 vuoteen. Jäsenvaltiot olivat pääasiassa kuitenkin sitä mieltä, että kolme vuotta riittää. 
Tästä syystä ehdotetaan, että seosten luokittelun siirtymäkausi lyhennetään kolmeksi vuodeksi 
aineiden luokittelun jälkeen. 

Tarkistus 144
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.2.1. kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio muuttaa 53 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti liitteen tätä osaa 
sisällyttääkseen siihen välittömän 
myrkyllisyyden kategorian 5 viimeistään 
... *.
______
* kuusi kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen

Or. en

Perustelu

Lapset saavat myrkytysoireita jo altistuttuaan pienille määrille kategoriaan 5 luokiteltuja 
aineita. Kategorian jättäminen asetuksen ulkopuolelle johtaisi siihen, että kymmenien 
tuhansien seosten myrkyllisyys jäisi merkitsemättä. Kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään, 
ja tämä merkitsisi, että Euroopan unionin kuluttajat saisivat vähemmän tietoa kuin niiden 
maiden kuluttajat, joissa sovelletaan GHS-järjestelmää. Kategorian 5 sisällyttäminen 
Euroopan unionin asetukseen helpottaisi lisäksi kaupankäyntiä kyseisten maiden kanssa, mikä 
on GHS:n keskeinen tavoite. 
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Tarkistus 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.2.1. kohta – taulukko 3.1.1. – rivit 1 ja 2

Komission teksti

3.1.2.1. Aine voidaan luokitella yhteen neljästä myrkyllisyyskategoriasta suun, ihon tai 
hengitysteiden kautta tapahtuvan altistuksen tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden 
perusteella jäljempänä taulukossa 3.1.1 esitettyjen numeeristen lukuarvojen mukaisesti.
Välittömän myrkyllisyyden arvot ilmaistaan (likimääräisinä) LD50-arvoina (suun tai ihon 
kautta) tai LC50-arvoina (hengitysteitse) tai välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE).
Tätä koskevat selittävät huomautukset on esitetty taulukon 3.1.1 yhteydessä.

Taulukko 3.1.1
Välittömän myrkyllisyyden vaarakategoriat ja niiden määrityksessä käytettävät välittömän 

myrkyllisyyden estimaatit (ATE)
Altistumisreitti Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Suun kautta 
(mg/kg 
ruumiinpainoa)
Ks.
huom. (a)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE < 2000

Parlamentin tarkistus

3.1.2.1. Aine voidaan luokitella yhteen viidestä myrkyllisyyskategoriasta suun kautta 
tapahtuvan altistuksen tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden perusteella ja 
yhteen neljästä myrkyllisyyskategoriasta ihon tai hengitysteiden kautta tapahtuvan altistuksen 
tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden perusteella jäljempänä taulukossa 3.1.1 
esitettyjen numeeristen lukuarvojen mukaisesti. Välittömän myrkyllisyyden arvot ilmaistaan 
(likimääräisinä) LD50-arvoina (suun tai ihon kautta) tai LC50-arvoina (hengitysteitse) tai 
välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE). Tätä koskevat selittävät huomautukset on 
esitetty taulukon 3.1.1 yhteydessä.

Taulukko 3.1.1
Välittömän myrkyllisyyden vaarakategoriat ja niiden määrityksessä käytettävät välittömän 

myrkyllisyyden estimaatit (ATE)
Altistumisreitti Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Kategoria 5
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Suun kautta 
(mg/kg 
ruumiinpainoa)
Ks.
huom. (a)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE < 2000

2000 < AT
E < 5000

Ks. huom. 
(c a)

Taulukkoa 3.1.1 koskevat huomautukset:
(c a) Kategorian 5 kriteerien tarkoituksena on tehdä sellaisten aineiden tunnistaminen 

mahdolliseksi, joiden aiheuttama välittömän myrkyllisyyden vaara on suhteellisen 
vähäinen, mutta jotka tietyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa vaaran riskiryhmille. 
Näiden aineiden LD50-arvon (suun kautta) oletetaan olevan 2 000–5 000 mg/kg 
ruumiinpainoa. Kategorian 5 erityiset kriteerit ovat:

(i) Aine luokitellaan tähän kategoriaan, jos saatavissa on jo luotettavaa näyttöä 
siitä, että LD50-arvo on kategorian 5 arvojen mukainen tai jos muut eläinkokeet
tai myrkkyvaikutukset ihmisessä osoittavat, että aine aiheuttaa välitöntä huolta 
ihmisen terveydelle.

(ii) Aine luokitellaan tähän kategoriaan tietojen ekstrapolaation, arvioinnin tai 
mittaamisen avulla, jos ei ole aihetta luokitella ainetta vaarallisempien aineiden 
kategoriaan, ja: 

- jos saatavissa on luotettavia tietoja, joiden mukaan aineella on merkittäviä 
myrkyllisiä vaikutuksia ihmiseen; tai 

- jos kategorian 4 arvoihin asti toteutetun testauksen, joka on kohdistunut 
altistamiseen suun, hengitysteiden tai ihon kautta, yhteydessä on esiintynyt 
kuolleisuutta; tai 

- jos asiantuntija-arvion avulla vahvistetaan, että toteutettaessa kategorian 4 
arvoihin asti ulottuvaa testausta esiintyy myrkyllisyyden merkittäviä kliinisiä 
oireita, lukuun ottamatta ripulia, piloerektiota tai epäsiistiä olemusta; tai

- jos asiantuntija-arvion avulla vahvistetaan luotettavat tiedot, joiden mukaan 
muissa eläinkokeissa on ilmennyt, että merkittävät välittömät vaikutukset 
ovat mahdollisia;

Kun otetaan huomioon tarve suojella eläinten hyvinvointia, eläinkokeiden tekeminen 
kategorian 5 tasoilla ei ole suotavaa, ja sitä olisi harkittava ainoastaan silloin, kun on hyvin 
todennäköistä, että kyseisten kokeiden tuloksilla olisi välitöntä merkitystä ihmisen 
terveyden suojelulle. 

Or. en
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Perustelu

Lapset saavat myrkytysoireita jo altistuttuaan pienille määrille kategoriaan 5 luokiteltuja 
aineita. Kategorian jättäminen asetuksen ulkopuolelle johtaisi siihen, että kymmenien 
tuhansien seosten myrkyllisyys jäisi merkitsemättä. Kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään, 
ja tämä merkitsisi, että Euroopan unionin kuluttajat saisivat vähemmän tietoa kuin niiden 
maiden kuluttajat, joissa sovelletaan GHS-järjestelmää. Kategorian 5 sisällyttäminen 
Euroopan unionin asetukseen helpottaisi lisäksi kaupankäyntiä kyseisten maiden kanssa, mikä 
on GHS:n keskeinen tavoite. 

Tarkistus 146
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.2.1. kohta – taulukko 3.1.1. – rivit 1 ja 2

Komission teksti

3.1.2.1. Aine voidaan luokitella yhteen neljästä myrkyllisyyskategoriasta suun, ihon tai 
hengitysteiden kautta tapahtuvan altistuksen tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden 
perusteella jäljempänä taulukossa 3.1.1 esitettyjen numeeristen lukuarvojen mukaisesti.
Välittömän myrkyllisyyden arvot ilmaistaan (likimääräisinä) LD50-arvoina (suun tai ihon 
kautta) tai LC50-arvoina (hengitysteitse) tai välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE).
Tätä koskevat selittävät huomautukset on esitetty taulukon 3.1.1 yhteydessä.

Taulukko 3.1.1
Välittömän myrkyllisyyden vaarakategoriat ja niiden määrityksessä käytettävät välittömän 

myrkyllisyyden estimaatit (ATE)
Altistumisreitti Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Suun kautta 
(mg/kg 
ruumiinpainoa)
Ks.
huom. (a)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE < 2000

Parlamentin tarkistus

3.1.2.1. Aine voidaan luokitella yhteen viidestä myrkyllisyyskategoriasta suun kautta 
tapahtuvan altistuksen tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden perusteella ja 
yhteen neljästä myrkyllisyyskategoriasta ihon tai hengitysteiden kautta tapahtuvan altistuksen 
tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden perusteella jäljempänä taulukossa 3.1.1 
esitettyjen numeeristen lukuarvojen mukaisesti. Välittömän myrkyllisyyden arvot ilmaistaan 
(likimääräisinä) LD50-arvoina (suun tai ihon kautta) tai LC50-arvoina (hengitysteitse) tai 
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välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE). Tätä koskevat selittävät huomautukset on 
esitetty taulukon 3.1.1 yhteydessä.

Taulukko 3.1.1
Välittömän myrkyllisyyden vaarakategoriat ja niiden määrityksessä käytettävät välittömän 

myrkyllisyyden estimaatit (ATE)
Altistumisreitti Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Kategoria 5

Suun kautta 
(mg/kg ruumiin-
painoa)
Ks.
huom. (a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE
<2000

2000 < ATE <
5000

Ks. huom. (ca)

Huomautus:
(ca) Kategorian 5 kriteerien tarkoituksena on tehdä sellaisten aineiden tunnistaminen 

mahdolliseksi, joiden aiheuttama välittömän myrkyllisyyden vaara on suhteellisen 
vähäinen, mutta jotka tietyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa vaaran riskiryhmille. 
Näiden aineiden LD50-arvon (suun kautta) oletetaan olevan 2 000–5 000 mg/kg 
ruumiinpainoa. Kategorian 5 erityiset kriteerit ovat:

(i) Aine luokitellaan tähän kategoriaan, jos saatavissa on jo luotettavaa näyttöä 
siitä, että LD50-arvo on kategorian 5 arvojen mukainen tai jos muut eläinkokeet 
tai myrkkyvaikutukset ihmisessä osoittavat, että aine aiheuttaa välitöntä huolta 
ihmisen terveydelle.

(ii) Aine luokitellaan tähän kategoriaan tietojen ekstrapolaation, arvioinnin tai 
mittaamisen avulla, jos ei ole aihetta luokitella ainetta vaarallisempien aineiden 
kategoriaan, ja: 

– jos saatavissa on luotettavia tietoja, joiden mukaan aineella on merkittäviä 
myrkyllisiä vaikutuksia ihmiseen; tai 

– jos kategorian 4 arvoihin asti toteutetun testauksen, joka on kohdistunut 
altistamiseen suun, hengitysteiden tai ihon kautta, yhteydessä on esiintynyt 
kuolleisuutta; tai 

– jos asiantuntija-arvion avulla vahvistetaan, että toteutettaessa kategorian 4 
arvoihin asti ulottuvaa testausta esiintyy myrkyllisyyden merkittäviä kliinisiä 
oireita, lukuun ottamatta ripulia, piloerektiota tai epäsiistiä olemusta; tai

– jos asiantuntija-arvion avulla vahvistetaan luotettavat tiedot, joiden mukaan 
muissa eläinkokeissa on ilmennyt, että merkittävät välittömät vaikutukset 
ovat mahdollisia.

Kun otetaan huomioon tarve suojella eläinten hyvinvointia, eläinkokeiden tekeminen 
kategorian 5 tasoilla ei ole suotavaa, ja sitä olisi harkittava ainoastaan silloin, kun on hyvin 
todennäköistä, että kyseisten kokeiden tuloksilla olisi välitöntä merkitystä ihmisen 
terveyden suojelulle. 
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Or. en

Perustelu

Ehdotettu asetus palvelee yhdenmukaistamistarkoitustaan ainoastaan, jos kaikki GHS-
järjestelmän luokitus- ja merkintäsäännöt saatetaan osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Välittömän myrkyllisyyden kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään ja se olisi näin ollen 
sisällytettävä myös tähän asetukseen. Muussa tapauksessa tämä vaikeuttaa kaupankäyntiä ja 
heikentää Euroopan unionin lainsäädännön tämänhetkistä suojelun tasoa, sillä tuhannet 
seokset jäisivät ilman luokitusta ja merkintää. Tämä haittaisi erityisesti lasten ja muiden 
riskiryhmien asianmukaista suojelua. 

Tarkistus 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.2.2.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.1.2.2.1a. Kategoria 5 on tarkoitettu 
kemikaaleille, joiden välitön myrkyllisyys 
on suhteellisen vähäinen, mutta jotka 
tietyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa 
vaaran riskiryhmille. Kategoriaan 5 
kuuluvien aineiden tunnistamiskriteerit 
lisätään taulukkoon. Näiden aineiden 
LD50-arvon (suun kautta) oletetaan 
olevan 2 000–5 000 mg/kg 
ruumiinpainoa. Kun otetaan huomioon 
eläinten hyvinvoinnin näkökohdat, 
eläinkokeiden tekeminen kategorian 5 
tasoilla ei ole suotavaa, ja sitä olisi 
harkittava ainoastaan silloin, kun on 
hyvin todennäköistä, että kyseisten 
kokeiden tuloksilla olisi välitöntä 
merkitystä ihmisen terveyden suojelulle. 

Or. en

Perustelu

Kategoriaan 5 kuuluvien kemikaalien merkinnät ovat hyvin tärkeitä suojeltaessa lapsia.
Kategorian jättäminen asetuksen ulkopuolelle johtaisi siihen, että kymmenien tuhansien 
seosten myrkyllisyys jäisi merkitsemättä. Kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään, ja tämä 
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merkitsisi, että Euroopan unionin kuluttajat saisivat vähemmän tietoa kuin niiden maiden 
kuluttajat, joissa GHS-järjestelmää sovelletaan kaikilta osin. Kategorian 5 sisällyttäminen 
Euroopan unionin asetukseen helpottaisi myös kaupankäyntiä kyseisten maiden kanssa ja 
merkitsisi sitä, että EU:n lainsäädäntö sisältää kaikki YK:n hyväksymät, välitöntä 
myrkyllisyyttä koskevat kriteerit.

Tarkistus 148
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.2.2.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.1.2.2.1a. Kategoria 5 on tarkoitettu 
kemikaaleille, joiden välitön myrkyllisyys 
on suhteellisen vähäinen, mutta jotka 
tietyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa 
vaaran riskiryhmille. Kategoriaan 5 
kuuluvien aineiden tunnistamiskriteerit 
lisätään taulukkoon. Näiden aineiden 
LD50-arvon (suun kautta) oletetaan 
olevan 2 000–5 000 mg/kg 
ruumiinpainoa. Kun otetaan huomioon 
eläinten hyvinvoinnin näkökohdat, 
eläinkokeiden tekeminen kategorian 5 
tasoilla ei ole suotavaa, ja sitä olisi 
harkittava ainoastaan silloin, kun on 
hyvin todennäköistä, että kyseisten 
kokeiden tuloksilla olisi välitöntä 
merkitystä ihmisen terveyden suojelulle. 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu asetus palvelee yhdenmukaistamistarkoitustaan ainoastaan, jos kaikki GHS-
järjestelmän luokitus- ja merkintäsäännöt saatetaan osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Välittömän myrkyllisyyden kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään ja se olisi näin ollen 
sisällytettävä myös tähän asetukseen. Muussa tapauksessa tämä vaikeuttaa kaupankäyntiä ja 
heikentää Euroopan unionin lainsäädännön tämänhetkistä suojelun tasoa, sillä tuhannet 
seokset jäisivät ilman luokitusta ja merkintää. Tämä haittaisi erityisesti lasten ja muiden 
riskiryhmien asianmukaista suojelua. 
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Tarkistus 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.3.6.2.3 kohta – taulukko 3.1.2. – rivi 2

Komission teksti

Suun kautta
(mg/kg 
ruumiinpainoa)

0 < Kategoria 1  5

5 < Kategoria 2  50

50 < Kategoria 3  300

300 < Kategoria 4  2000

0,5

5

100

500

Huomautus 1:
Näitä lukuarvoja on tarkoitus käyttää ATE:n laskennassa luokiteltaessa seoksia niiden 
sisältämien aineosien perusteella; luvut eivät ole testituloksia.

Parlamentin tarkistus

Suun kautta
(mg/kg 
ruumiinpainoa)

0 < Kategoria 1  5

5 < Kategoria 2  50

50 < Kategoria 3  300

300 < Kategoria 4  2000

2000 < Kategoria 5  5000 
(ks. huomautus 1a)

0,5

5

100

500

2500

Huomautus 1:
Näitä lukuarvoja on tarkoitus käyttää ATE:n laskennassa luokiteltaessa seoksia niiden 
sisältämien aineosien perusteella; luvut eivät ole testituloksia.

Huomautus 1a:

Kategoria 5 on tarkoitettu seoksille, joiden välitön myrkyllisyys on suhteellisen vähäinen, 
mutta jotka tietyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa vaaran riskiryhmille. Näiden seosten 
LD50-arvon (suun kautta) oletetaan olevan 2 000–5 000 mg/kg ruumiinpainoa. Kun otetaan 
huomioon eläinten hyvinvoinnin näkökohdat, eläinkokeiden tekeminen kategorian 5 tasoilla 
ei ole suotavaa, ja sitä olisi harkittava ainoastaan silloin, kun on hyvin todennäköistä, että 
kyseisten kokeiden tuloksilla olisi välitöntä merkitystä ihmisen terveyden suojelulle. 

Or. en
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Perustelu

Kategoriaan 5 kuuluvien kemikaalien merkinnät ovat hyvin tärkeitä suojeltaessa lapsia.
Kategorian jättäminen asetuksen ulkopuolelle johtaisi siihen, että kymmenien tuhansien 
seosten myrkyllisyys jäisi merkitsemättä. Kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään, ja tämä 
merkitsisi, että Euroopan unionin kuluttajat saisivat vähemmän tietoa kuin niiden maiden 
kuluttajat, joissa GHS-järjestelmää sovelletaan kaikilta osin. Kategorian 5 sisällyttäminen 
Euroopan unionin asetukseen helpottaisi myös kaupankäyntiä kyseisten maiden kanssa ja 
merkitsisi sitä, että EU:n lainsäädäntö sisältää kaikki YK:n hyväksymät, välitöntä 
myrkyllisyyttä koskevat kriteerit.

Tarkistus 150
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.3.6.2.3 kohta – taulukko 3.1.2. – rivi 2

Komission teksti

Ihon kautta
(mg/kg 
ruumiinpainoa)

0 < Kategoria 1  50

50 < Kategoria 2  200

200 < Kategoria 3  1000

1000 < Kategoria 4  2000

5

50

300

1100

Huomautus 1:

Näitä lukuarvoja on tarkoitus käyttää ATE:n laskennassa luokiteltaessa seoksia niiden 
sisältämien aineosien perusteella; luvut eivät ole testituloksia.

Parlamentin tarkistus

Ihon kautta
(mg/kg 
ruumiinpainoa)

0 < Kategoria 1  50

50 < Kategoria 2  200

200 < Kategoria 3  1000

1000 < Kategoria 4  2000

2000 < Kategoria 5  5000 
(ks. huomautus 1a)

0.5

5

100

500

2500
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Huomautus 1:

Näitä lukuarvoja on tarkoitus käyttää ATE:n laskennassa luokiteltaessa seoksia niiden 
sisältämien aineosien perusteella; luvut eivät ole testituloksia.

Huomautus 1a:
Kategoria 5 on tarkoitettu seoksille, joiden välitön myrkyllisyys on suhteellisen vähäinen, 
mutta jotka tietyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa vaaran riskiryhmille. Näiden seosten 
LD50-arvon (suun kautta) oletetaan olevan 2 000–5 000 mg/kg ruumiinpainoa. Kun otetaan 
huomioon eläinten hyvinvoinnin näkökohdat, eläinkokeiden tekeminen kategorian 5 tasoilla 
ei ole suotavaa, ja sitä olisi harkittava ainoastaan silloin, kun on hyvin todennäköistä, että 
kyseisten kokeiden tuloksilla olisi välitöntä merkitystä ihmisen terveyden suojelulle. 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu asetus palvelee yhdenmukaistamistarkoitustaan ainoastaan, jos kaikki GHS-
järjestelmän luokitus- ja merkintäsäännöt saatetaan osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Välittömän myrkyllisyyden kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään ja se olisi näin ollen 
sisällytettävä myös tähän asetukseen. Muussa tapauksessa tämä vaikeuttaa kaupankäyntiä ja 
heikentää Euroopan unionin lainsäädännön tämänhetkistä suojelun tasoa, sillä tuhannet 
seokset jäisivät ilman luokitusta ja merkintää. Tämä haittaisi erityisesti lasten ja muiden 
riskiryhmien asianmukaista suojelua. 

Tarkistus 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – osa 3 – 3.1.4.1. kohta – taulukko 3.1.3. – rivit 1–4 ja 8

Komission teksti

3.1.4.1. Tämän vaaraluokan luokituskriteerit täyttävän aineen tai seoksen merkinnät on 
tehtävä taulukon 3.1.3 mukaisesti.

Taulukko 3.1.3
Välitöntä myrkyllisyyttä koskevat merkinnät

Luokitus Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

GHS-varoitusmerkit
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Huomiosana Vaara Vaara Vaara Varoitus

Vaaralauseke:
- Suun kautta

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H301:
Myrkyllistä 

nieltynä

H302:
Haitallista 
nieltynä

Turvalauseke 
pelastustoimen-
piteistä 
(altistuminen suun 
kautta)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Parlamentin tarkistus

3.1.4.1. Tämän vaaraluokan luokituskriteerit täyttävän aineen tai seoksen merkinnät on tehtävä 
taulukon 3.1.3 mukaisesti.

Kategoriaan 5 luokiteltujen aineiden ja seosten merkintöjä koskevat erityisnäkökohdat on 
esitetty taulukon huomautuksessa 2 a.

Taulukko 3.1.3
Välitöntä myrkyllisyyttä koskevat merkinnät

Luokitus Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5

GHS-varoitus-
merkit

Ei varoitus-
merkkiä

Huomiosana Vaara Vaara Vaara Varoitus Varoitus

Vaaralauseke:
- Suun kautta

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H301:
Myrkyllistä 

nieltynä

H302:
Haitallista 
nieltynä

H303:
Saattaa olla 
haitallista 
nieltynä

Turvalauseke 
pelastustoimen-
piteistä 
(altistuminen suun 

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312
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kautta)

Huomautus 2 a:

Taulukossa 3.1.3 esitettyjä, kategoriaa 5 koskevia merkintöjä käytetään yleiseen kulutukseen 
tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin. 
Kun kyseessä on kategoriaan 5 kuuluvat aineet ja seokset, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
ammattikäyttöön, toimittajan on annettava käyttöturvallisuustiedotteessa luokitustiedot 
jatkokäyttäjille ja jakelijoille ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvasta vaarasta.

Or. en

Perustelu

Kategoriaan 5 kuuluvien kemikaalien merkinnät ovat hyvin tärkeitä suojeltaessa lapsia.
Kategorian jättäminen asetuksen ulkopuolelle johtaisi siihen, että kymmenien tuhansien 
seosten myrkyllisyys jäisi merkitsemättä. Kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään, ja tämä 
merkitsisi, että Euroopan unionin kuluttajat saisivat vähemmän tietoa kuin niiden maiden 
kuluttajat, joissa GHS-järjestelmää sovelletaan kaikilta osin. Kategorian 5 sisällyttäminen 
Euroopan unionin asetukseen helpottaisi myös kaupankäyntiä kyseisten maiden kanssa ja 
merkitsisi sitä, että EU:n lainsäädäntö sisältää kaikki YK:n hyväksymät, välitöntä 
myrkyllisyyttä koskevat kriteerit.

Tarkistus 152
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 3 osa – 3.1.4.1. kohta – taulukko 3.1.3. – 1–4 ja 8

Komission teksti

Taulukko 3.1.3
Välitöntä myrkyllisyyttä koskevat merkinnät

Luokitus Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4
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GHS-varoitusmerkit

Huomiosana Vaara Vaara Vaara Varoitus

Vaaralauseke:
- Suun kautta

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H301:
Myrkyllistä 

nieltynä

H302:
Haitallista 
nieltynä

Turvalauseke 
pelastustoimen-
piteistä 
(altistuminen suun 
kautta)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Parlamentin tarkistus
Taulukko 3.1.3.

Välitöntä myrkyllisyyttä koskevat merkinnät

Luokitus Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4
Kategoria 5

(ks. huomautus 
2 a)

GHS-varoitus-
merkit

Ei 
varoitusmerkkiä

Huomiosana Vaara Vaara Vaara Varoitus Varoitus

Vaaralauseke:
- Suun kautta

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H300:
Tappavaa 
nieltynä

H301:
Myrkyllistä 

nieltynä

H302:
Haitallista 
nieltynä

H303:
Saattaa olla 
haitallista 
nieltynä

Turvalauseke 
pelastustoimen-
piteistä 
(altistuminen 
suun kautta)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312
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Huomautus 2 a:
Taulukossa 3.1.3 esitettyjä, kategoriaa 5 koskevia merkintöjä käytetään yleiseen 
kulutukseen tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin. 
Kun kyseessä on kategoriaan 5 kuuluvat aineet ja seokset, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
ammattikäyttöön, toimittajan on annettava käyttöturvallisuustiedotteessa luokitustiedot 
jatkokäyttäjille ja jakelijoille ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvasta vaarasta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu asetus palvelee yhdenmukaistamistarkoitustaan ainoastaan, jos kaikki GHS-
järjestelmän luokitus- ja merkintäsäännöt saatetaan osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Välittömän myrkyllisyyden kategoria 5 sisältyy GHS-järjestelmään ja se olisi näin ollen 
sisällytettävä myös tähän asetukseen. Muussa tapauksessa tämä vaikeuttaa kaupankäyntiä ja 
heikentää Euroopan unionin lainsäädännön tämänhetkistä suojelun tasoa, sillä tuhannet 
seokset jäisivät ilman luokitusta ja merkintää. Tämä haittaisi erityisesti lasten ja muiden 
riskiryhmien asianmukaista suojelua. 

Tarkistus 153
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

5.1 a PBT- tai vPvB-aineet1

5.1 a 1. Aineiden luokituskriteerit

5.1 a 1.1. Aine on luokiteltava PBT- tai vPvB-aineeksi, jos 

i) valmistaja tai maahantuoja on luokitellut sen PBT- tai vPvB-
aineeksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1907/20061 olevan 14 artiklan ja liitteen I mukaisesti tai 

                                               
1 On ehdotettu, että kriteerien ja merkintätietojen yksityiskohdat (varoitusmerkin valinta, vaara- ja 
turvalausekkeet ) laadittaisiin siten, että ne mukautetaan tekniikan kehitykseen asetusehdotuksen 
53 artiklassa määritettyä komiteamenettelyä noudattaen. Olisi kuitenkin asianmukaista ottaa käyttöön 
esimerkiksi GHS-järjestelmässä käytetty, ympäristölle aiheutuvaa vaaraa osoittava varoitusmerkki. 
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ii) se on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineeksi (tai asiaa harkitaan) ja se 
sisältyy asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 olevan 59 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, tai
iii) se on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineeksi (tai asiaa harkitaan) ja 
se sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV 
5.1 a 2. Seosten luokituskriteerit

5.1 a 2.1. Seos on luokiteltava PBT- tai vPvB-aineeksi sillä 
perusteella, että sen sisältämien aineiden yksittäiset pitoisuudet on 
luokiteltu PBT- tai vPvB-aineeksi taulukon 5.3 mukaisesti 

Taulukko 5.3
PBT- tai vPvB-aineeksi luokiteltujen (seoksessa olevien) aineiden 

yleiset pitoisuusrajat

Aineen luokitus Seoksen luokitus

PBT tai vPvB [C > 0,1%]

5.1 a 3. Vaarailmoitukset

5.1 a 3.1. Tämän vaaraluokan luokituskriteerit täyttävien aineiden 
ja seosten merkintöjä on käytettävä taulukon 5.4 mukaisesti.

Taulukko 5.4
PBT- tai vPvB-aineiden merkinnät

Symboli/Varoitusmerkki

Huomiosana Vaara
Vaaralauseke EUH0XX: [voi aiheuttaa 

pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
ihmisessä ja ympäristössä]

Turvalausekkeet [päätetään myöhemmin]

1 ΕUVL L 396, 30.12.2006, s. 1. Oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

Or. fr
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Perustelu

Euroopan unionin uuden kemikaalipolitiikan yhdenmukaisuuden vuoksi on välttämätöntä, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet otetaan huomioon samalla tavalla asiaan liittyvissä 
säännöksissä.
Tätä taustaa vasten merkintävelvoitteen käyttöönoton myötä on myös mahdollista:
(i) tehdä riskien vähentämistä koskevasta Euroopan unionin strategiasta tehokkaampi, kun on 
kyse PBT- tai vPvB-aineista;
(ii) varmistaa homogeeniset ja asianmukaiset tiedot, kun on kyse erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden vaarallisuustasosta; ja 
(iii) vahvistaa kemiallisten aineiden luokitus- ja merkintäjärjestelmän luotettavuutta.

Tarkistus 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1a. Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai 
erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviä (vPvB)
5.1a.1. Aineiden luokituskriteerit
5.1a.1.1. Aine on luokiteltava PBT- tai 
vPvB-aineeksi, jos 

(i) valmistaja tai maahantuoja on 
luokitellut sen PBT- tai vPvB-aineeksi 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan 
nojalla tai
(ii) se kuuluu PBT- tai vPvB-aineiden 
luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
59 artiklan 1 kohdan nojalla tai 
(iii) se sisältyy asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 olevan XIV liitteen 
PBT- tai vPvB-aineisiin. 
5.1a.2. Seosten luokituskriteerit
5.1a.2.1. Seos on luokiteltava PBT- tai 
vPvB-aineeksi sillä perusteella, että sen 
sisältämien aineiden yksittäiset 
pitoisuudet on myös luokiteltu PBT- tai 
vPvB-aineeksi taulukon 5.2a mukaisesti.
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5.1a.3. Vaaraviestintä
5.1a.3.1. Tämän vaaraluokan 
luokituskriteerit täyttävien aineiden ja 
seosten merkinnät on tehtävä taulukon 
5.2b mukaisesti.

Or. en

Perustelu

REACH -asetuksessa PBT- ja vPvB-aineet on luokiteltu erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi 
(SVHC, substance of very high concern). Lisäksi ne on asetettu etusijalle REACH-asetuksen 
lupamenettelyssä. Käsiteltävänä olevaan asetukseen on näin ollen sisällytettävä PBT- ja 
vPvB-aineiden merkintöjä koskevat selkeät vaatimukset. Näin varmistettaisiin yhtenäiset ja 
asianmukaiset merkinnät näille aineille, mikä puolestaan on ennakkoehto sille, että REACH -
asetusta sovellettaessa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin näitä kemikaaleja vastaan.

Tarkistus 155
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1a. Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai 
erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviä (vPvB)
5.1a.1. Aineiden luokituskriteerit
5.1a.1.1. Aine on luokiteltava PBT- tai 
vPvB-aineeksi, jos 

(i) valmistaja tai maahantuoja on 
luokitellut sen PBT- tai vPvB-aineeksi 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan 
nojalla tai
(ii) se kuuluu PBT- tai vPvB-aineiden 
luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
59 artiklan 1 kohdan nojalla tai 
(iii) se sisältyy asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 olevan XIV liitteen 
PBT- tai vPvB-aineisiin. 
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5.1a.2. Seosten luokituskriteerit
5.1a.2.1. Seos on luokiteltava PBT- tai 
vPvB-aineeksi sillä perusteella, että sen 
sisältämien aineiden yksittäiset 
pitoisuudet on myös luokiteltu PBT- tai 
vPvB-aineeksi taulukon 5.2a mukaisesti.

5.1a.3. Vaaraviestintä
5.1a.3.1. Tämän vaaraluokan 
luokituskriteerit täyttävien aineiden ja 
seosten merkinnät on tehtävä taulukon 
5.2b mukaisesti.

Or. en

Perustelu

REACH -asetuksessa PBT- ja vPvB-aineet on luokiteltu erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi 
(SVHC, substance of very high concern). Lisäksi ne on asetettu etusijalle REACH-asetuksen 
lupamenettelyssä. Käsiteltävänä olevaan asetukseen on näin ollen sisällytettävä PBT- ja 
vPvB-aineiden merkintöjä koskevat selkeät vaatimukset. Näin varmistettaisiin yhtenäiset ja 
asianmukaiset merkinnät näille aineille, mikä puolestaan on ennakkoehto sille, että REACH -
asetusta sovellettaessa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin näitä kemikaaleja vastaan.

Tarkistus 156
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1a. Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai 
erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviä (vPvB)
5.1a.1. Aineiden luokituskriteerit
5.1a.1.1. Aine on luokiteltava PBT- tai 
vPvB-aineeksi, jos 
(i) valmistaja tai maahantuoja on 
luokitellut sen PBT- tai vPvB-aineeksi 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan 
ja liitteen I nojalla tai
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(ii) se katsotaan PBT- tai vPvB-aineeksi 
ja se sisältyy asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon tai
iii) se katsotaan PBT-aineeksi tai vPvB-
aineeksi ja se sisältyy asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 olevaan 
XIV liitteeseen. 
Komissio muuttaa tarvittaessa 
53 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti tämän kohdan viitteet 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisiksi 
viimeistään ... *. 
5.1a.2. Seosten luokituskriteerit
5.1a.2.1. Seos on luokiteltava PBT- tai 
vPvB-aineeksi sillä perusteella, että sen 
sisältämien aineiden yksittäiset 
pitoisuudet on myös luokiteltu PBT- tai 
vPvB-aineeksi taulukon 5.2a mukaisesti.
Komissio muuttaa tätä liitettä 
53 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti siten, että siihen liitetään uusi 
taulukko, jossa määritellään PBT- tai 
vPvB-aineiksi luokiteltujen (seoksessa 
olevien) aineiden yleiset pitoisuusrajat 
viimeistään ...*. 
5.1a.3 Vaaraviestintä
5.1a.3.1
Tämän vaaraluokan luokituskriteerit 
täyttävien aineiden ja seosten merkinnät 
on tehtävä taulukon 5.2b mukaisesti.
Komissio muuttaa tätä liitettä 
53 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti siten, että siihen lisätään uusi 
taulukko, jossa määritellään PBT- tai 
vPvB-aineiksi luokiteltuihin aineisiin 
liitettävät merkinnät viimeistään ...*. 
Taulukossa on oltava asianmukainen 
varoitusmerkki, huomiosana 'vaara', 
asianmukainen vaaralauseke ja yksi tai 
useampia turvalausekkeita.
______
* kuusi kuukautta tämän asetuksen 
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voimaantulon jälkeen

Or. en

Perustelu

Jotta saavutettaisiin korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu, on tärkeää tunnistaa ja 
merkitä aineet ja seokset, joilla arvioidaan olevan kaikkein vakavimpia vaikutuksia. Sellaisia 
PBT- ja vPvB-aineita, joita pidetään erityistä huolta aiheuttavina aineina, ei luokitusta ja 
merkintöjä koskevassa järjestelmässä käsitellä sellaisina. Kyseisiin aineisiin ei, toisin kuin 
syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin (CMR), 
välttämättä liitetä merkintöjä, jotka vastaavat sitä vaaran tasoa, joka niiden katsotaan 
aiheuttavan. Tämän epäjohdonmukaisuus tekee Euroopan unionin uudesta 
kemikaalipolitiikasta ja luokitusta ja merkintöjä koskevasta järjestelmästä epäluotettavaa. 

Tarkistus 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta – taulukko 5.2a (uusi)

TAULUKKO 5.2a
PBT- tai vPvB-aineiksi luokiteltujen (seoksessa olevien) aineiden yleiset pitoisuusrajat 

Aineen luokitus Seoksen luokitus

PBT tai vPvB C > 0,1 %

Or. en

Tarkistus 158
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta – taulukko 5.2a (uusi)

TAULUKKO 5.2a
PBT- tai vPvB-aineiksi luokiteltujen (seoksessa olevien) aineiden yleiset pitoisuusrajat 

Aineen luokitus Seoksen luokitus

PBT tai vPvB C > 0,1 %

Or. en
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Tarkistus 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta – taulukko 5.2b (uusi)

TAULUKKO 5.2b
PBT- tai vPvB-aineiden merkinnät

Symboli/Varoitusmerkki
*

Huomiosana Vaara
Vaaralauseke EUH0XX: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia ihmiselle ja 
ympäristölle

Turvalausekkeet *

* PBT- ja vPvB-aineiden symboli/varoitusmerkki ja turvalausekkeet on 
lisättävä 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen viimeistään ...[kuusi kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen].

Or. en

Tarkistus 160
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 5.1a kohta – taulukko 5.2b (uusi)

TAULUKKO 5.2b
PBT- tai vPvB-aineiden merkinnät

Symboli/Varoitusmerkki
*

Huomiosana Vaara
Vaaralauseke EUH0XX: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia ihmiselle ja 
ympäristölle

Turvalausekkeet *
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* PBT- ja vPvB-aineiden symboli/varoitusmerkki ja turvalausekkeet on 
lisättävä 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen viimeistään ...[kuusi kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen].

Or. en
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