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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston 
direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, 
arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EY)
(KOM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2003)0644)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0531/2003),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 1 kohta (Direktiivi 67/548/ETY)

(1) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohta.

(1) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohta ja korvataan d alakohta 
seuraavasti:

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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"d) ihmisille ja ympäristölle vaarallisten 
aineiden ja näitä aineita sisältävien 
valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja 
merkinnät silloin kun näitä aineita tai 
valmisteita saatetaan jäsenvaltioiden 
markkinoille."

Perustelu

Direktiivin soveltamisala ulotetaan koskemaan myös vaarallisia aineita sisältäviä valmisteita.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

23 artikla (Direktiivi 67/548/ETY)

(6) Lisätään 23 artiklan 2 kohtaan
g alakohta seuraavasti:

(6) Muutetaan 23 artiklaa seuraavasti:

a) Lisätään 2 kohtaan g alakohta 
seuraavasti:

” (g) rekisteröintinumero, jos se on 
saatavilla.”

” (g) rekisteröintinumero, jos se on 
saatavilla.”

b) Lisätään 5 kohta seuraavasti:
"5. Kun on kyse valmisteista, jotka 
sisältävät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [REACH] 
57 artiklan nojalla hyväksyttyjä aineita, 
on merkinnät varustettava varoituksella. 
Komissio vahvistaa, viimeistään ...* ja 
29 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, varoitussymbolin, joka 
sisällytetään liitteen II luetteloon"
___________
EUVL ...
** kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Jotta voidaan lisätä kuluttajien turvallisuutta vaarallisia kemikaaleja sisältävien valmisteiden 
käytössä, sisällytetään tässä yhteydessä velvollisuus varustaa kyseisten valmisteiden 
merkinnät asianmukaisella varoitussymbolilla.
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksella pyritään muuttamaan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettua 
direktiiviä 67/548/ETY sen mukauttamiseksi REACH-asetuksen puitteissa hyväksyttäviin 
kemikaaleja koskeviin säännöksiin, joita koskevan erillisen ehdotuksen komissio on esittänyt 
yhtä aikaa käsiteltävänä olevan ehdotuksen kanssa (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 –
2003/0256(COD)).

REACH-asetuksella uusille kemikaaleille esitetään samat rekisteröintivelvoitteet kuin 
nykyisillekin aineille. Tätä varten on kumottava direktiivin 67/548/ETY asiaa koskevat 
säännökset sekä tietovaatimuksia ja käytettäviä testausmenetelmiä koskevat säännöt. Niihin 
sovelletaan vastaisuudessa REACH-asetuksen säännöksiä. Vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevat lait eivät tällä hetkellä kuitenkaan kuulu REACH-
järjestelmän piiriin, joten direktiivin 67/548/ETY niitä koskevat säännökset ovat edelleen 
voimassa.

Esittelijä on halunnut tehdä ainoastaan kaksi tarkistusta direktiivin 67/548/ETY muuttamista 
koskevaan ehdotukseen. Kyse on erityisesti niiden valmisteiden merkintöjen varustamisesta 
erityisellä varoitusymbolilla, jotka sisältävät REACH-asetuksen nojalla hyväksyttyjä 
kemikaaleja.
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