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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 tiettyjen vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 
kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden osalta)
(KOM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0638)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0136/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Tausta

Ehdotetulla direktiivin 76/769/ETY kahdennellakymmenennelläyhdeksännellä muutoksella 
säänneltäisiin aineita, jotka on äskettäin direktiivin 67/548/ETY 
kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä mukautuksessa tekniikan kehitykseen luokiteltu 
ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi aineiksi, lisäämällä kyseiset aineet liitteen I lisäykseen niiden käytön 
rajoittamiseksi aineissa ja valmisteissa, jotka saatetaan markkinoille kuluttajille myytäväksi. 

Tällä kahdennellakymmenennelläyhdeksännellä mukautuksella lisätään 
direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäykseen 346 nimikettä, jotka sisältävät äskettäin 
komission direktiivin 2004/73/EY mukaisesti luokiteltuja tai uudelleen luokiteltuja aineita: 
lisätään direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I 146 nimikettä, jotka sisältävät syöpää 
aiheuttavaksi, ryhmään 1 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta; 21 nimikettä, jotka 
sisältävät syöpää aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta; 
152 nimikettä, jotka sisältävät perimän muutoksia aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi 
äskettäin luokiteltua ainetta ja 24 nimikettä, jotka sisältävät lisääntymiselle vaaralliseksi, 
ryhmään 2 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on 
saattaa ajan tasalle direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäys näiden direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti äskettäin luokiteltujen aineiden osalta. Näistä 346 nimikkeestä 304 kuitenkin 
sisältää aineita, joiden myyntiä kuluttajille on jo rajoitettu, koska ne on aikaisemmin 
luokiteltu ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi. 

Soveltamisala

Käytettävissä olevien tietojen mukaan suurta osaa aineista, jotka on äskettäin luokiteltu 
syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, käytetään 
raaka-aineina, orgaanisen synteesin välituotteena tai tietyissä ammattisovelluksissa. 

Lisäksi suurin osa ehdotetussa kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä muutoksessa 
mainituista aineista on sellaisia, joiden myynti kuluttajille on jo rajoitettua, sillä ne on 
aikaisemmin luokiteltu ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi 
tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, ja ne vain luokitellaan nyt uudelleen tai niiden 
tietoihin lisätään uusia huomautuksia. Itse asiassa äskettäin luokiteltuja aineita sisältävistä 
346 nimikkeestä vain 42 on sellaisia, joihin kohdistuu kuluttajamyyntiä koskevia uusia 
rajoituksia. 

Esittelijän suositukset

Ehdotettu direktiivi takaa kuluttajien terveyden entistä tehokkaamman suojelun ilman 
merkittäviä taloudellisia tai työpaikkoja vähentäviä vaikutuksia, sillä kuluttajat käyttävät näitä 
vaarallisia aineita vain vähän.

Koska ehdotettu direktiivi olisi edullinen kansanterveyden suojelun kannalta, kustannusten 
pitäisi jäädä vähäisiksi eikä esittelijän tietoon ole tullut ehdotusta vastustavia lausuntoja, 
esittelijä ehdottaa käsiteltävänä olevan direktiiviehdotuksen hyväksymistä tarkistuksitta. 
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