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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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0355),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0197/2007

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

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
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(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 

(8) Siksi on erittäin tärkeää, että aineiden ja 
seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat 
säännökset ja kriteerit 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 
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suojelun taso, joka on saavutettu 
yhdenmukaistetun luokitus- ja 
merkintäjärjestelmän avulla, ottamalla 
mukaan toistaiseksi vielä GHS:ään 
kuulumattomia yhteisön vaaraluokkia sekä 
nykyisiä merkintä- ja pakkaussääntöjä.

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.

Perustelu

Tarkistuksen avulla pyritään varmistamaan yhtäpitävyys tämän lainsäädännön tavoitteiden 
kanssa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Tässä asetuksessa käytettävien 
termien olisi oltava yhdenmukaiset niiden 
termien kanssa, jotka on vahvistettu 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 , sekä niiden määritelmien 
kanssa, jotka on täsmennetty YK:n tasolla 
GHS-järjestelmässä, jotta voidaan 
varmistaa kemikaalilainsäädännön 
mahdollisimman johdonmukainen 
soveltaminen yhteisössä kansainvälisen 
kaupan yhteydessä. Tässä asetuksessa olisi 
samasta syystä vahvistettava GHS-
järjestelmässä eritellyt vaaraluokat.

(13) Tässä asetuksessa käytettävien 
termien ja määritelmien olisi oltava 
yhdenmukaiset niiden termien kanssa, 
jotka on vahvistettu kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 , sekä niiden määritelmien 
kanssa, jotka on täsmennetty YK:n tasolla 
GHS-järjestelmässä, jotta voidaan 
varmistaa kemikaalilainsäädännön 
mahdollisimman johdonmukainen 
soveltaminen yhteisössä kansainvälisen 
kaupan yhteydessä. Tässä asetuksessa olisi 
samasta syystä vahvistettava GHS-
järjestelmässä eritellyt vaaraluokat.
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Perustelu

Tarkistuksen avulla pyritään välttämään sekaannusten aiheuttaminen, ja siksi on tarpeen 
noudattaa kyseistä alaa koskevan eurooppalaisen lainsäädännön kanssa yhdenmukaisia 
määritelmiä ja termejä.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

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

(25) Fysikaalisten vaarojen selvittämistä 
koskevien uusien tietojen ja kokeiden 
tuottaminen olisi aina suotavaa, paitsi jos 
riittävät ja luotettavat tiedot ovat jo 
saatavilla tai jos 2 osassa säädetään 
poikkeuksesta.

Perustelu

On tärkeää painottaa käytettävien tietojen luotettavuutta ja luonnetta. Fysikaalis-kemiallisten 
vaarojen selvittämistä koskevia kokeita ei pitäisi tehdä eläimillä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE 

(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 suorittaa 
tutkimuksia ihmisillä tai kädellisillä 
eläimillä, paitsi jollei muita vaihtoehtoja 
ole. Niitä ei pidä tehdä muiden tietojen 
kumoamiseksi. 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.
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Perustelu

Ihmisten terveyden suojelemiseksi voi olla tarpeen suorittaa kokeita ihmisillä tai kädellisillä 
eläimillä. Tällaiset kokeet pitäisi kuitenkin rajoittaa tapauksiin, joissa muita vaihtoehtoja ei 
ole. 

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

(31) Suhteellisuuden ja toimivuuden 
vuoksi olisi sekä epäpuhtauksille, 
lisäaineille ja aineiden yksittäisille 
aineosille että seosten sisältämille aineille 
määriteltävä yleiset raja-arvot ja 
täsmennettävä, milloin niitä koskevat tiedot 
olisi otettava huomioon aineiden ja seosten 
vaaraluokitusta määritettäessä.

(31) Suhteellisuuden ja toimivuuden 
vuoksi olisi sekä havaituille 
epäpuhtauksille, lisäaineille ja aineiden 
yksittäisille aineosille että seosten 
sisältämille aineille määriteltävä yleiset 
raja-arvot ja täsmennettävä, milloin niitä 
koskevat tiedot olisi otettava huomioon 
aineiden ja seosten vaaraluokitusta 
määritettäessä.

Perustelu

Vaarallisia aineita koskevan direktiivin nykyisessä liitteessä VI (1.7.2.1. jakso) edellytetään 
aineiden luokittelua silloin, kun epäpuhtauksia, lisäaineita tai aineiden yksittäisiä aineosia on 
havaittu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin vaatimusten mukaisten raja-arvojen 
verran tai niitä enemmän.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE

(35) Aineiden ja seosten vaaroista 
viestitetään kahdella tavalla: merkinnöillä 
sekä käyttöturvallisuustiedotteilla, joista 
säädetään asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006. Merkinnät ovat ainoa
keino viestittää vaaroista kuluttajille, mutta 
lisäksi niillä voidaan kiinnittää 
työntekijöiden huomio 
käyttöturvallisuustiedotteissa annettuihin 
kattavampiin aineita ja seoksia koskeviin 
tietoihin. Koska 
käyttöturvallisuustiedotteita koskevat 
säännökset sisältyvät asetukseen 
(EY) N:o 1907/2006, jonka mukaan 
käyttöturvallisuustiedote on pääasiallinen 
viestintäväline aineiden toimitusketjun 

(35) Aineiden ja seosten vaaroista 
viestitetään kahdella tärkeällä tavalla: 
merkinnöillä sekä 
käyttöturvallisuustiedotteilla, joista
säädetään asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006. Kyseisistä tavoista 
ainoastaan merkinnät ovat helppo keino 
viestittää vaaroista kuluttajille, minkä 
vuoksi niiden on oltava riittävän 
yksityiskohtaisia ja sisällettävä tuotteen 
käytön kannalta olennaista tietoa. Näin 
ollen on olennaisen tärkeää, että kuten 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
säädetään, kuultuaan toimivaltaisia 
viranomaisia ja sidosryhmiä sekä 
tukeutuen tarvittaessa asiaan liittyviin 
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sisällä, kyseisiä säännöksiä ei ole tarpeen 
toistaa tässä asetuksessa.

parhaisiin käytäntöihin kemikaalivirasto 
antaa neuvontaa suurelle yleisölle 
tiedottamiseen kemiallisten aineiden ja 
seosten riskeistä ja turvallisesta käytöstä. 
Merkinnöillä voidaan lisäksi kiinnittää 
työntekijöiden huomio 
käyttöturvallisuustiedotteissa annettuihin 
kattavampiin aineita ja seoksia koskeviin 
tietoihin. Koska 
käyttöturvallisuustiedotteita koskevat 
säännökset sisältyvät asetukseen 
(EY) N:o 1907/2006, jonka mukaan 
käyttöturvallisuustiedote on pääasiallinen 
viestintäväline aineiden toimitusketjun 
sisällä, kyseisiä säännöksiä ei ole tarpeen 
toistaa tässä asetuksessa.

Perustelu

Asiaankuuluva ja johdonmukainen tiedotusjärjestelmä antaa kuluttajille tarvittavat tiedot ja 
neuvot, jotta he voivat hallita riskejä tehokkaasti ja turvallisesti aineita, valmisteita tai 
kemikaaleja sisältäviä tuotteita käyttäessään. Tämä näkemys on myös yhdenmukainen GHS-
järjestelmän kanssa, jonka mukaan kuluttajille osoitettavien merkintöjen on oltava riittävän 
yksityiskohtaisia ja sisällettävä tuotteen käytön kannalta olennaista tietoa.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 35 A KAPPALE (uusi)

(35 a) Kemiallisten aineiden ja seosten 
vaaroja ja turvallista käyttöä koskevien 
tietojen asianmukaisen ja kattavan 
kuluttajille välittämisen varmistamiseksi 
pitäisi edistää Internet-sivujen ja 
ilmaisnumeroiden käyttöä ja levittämistä 
varsinkin, mitä tulee tietojen antamiseen 
tietyntyyppisistä pakkauksista.

Perustelu

Jos suuria määriä tietoa painetaan sellaiseen pakkaukseen, joka on liian pieni tai muuten 
sopimaton kyseessä olevien tietojen esittämiseen, ei ole mitään takeita siitä, että kuluttaja 
todella saa kyseiset tiedot. Internet-osoite tai ilmaisnumero, josta saisi tarvittavat tiedot, olisi 
selvästi luettavissa myös pienistä pakkauksista ja voisi siten olla käyttökelpoinen 
vaihtoehtoinen väylä tietojen välittämiseksi kuluttajille.
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Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 41 KAPPALE

(41) Tämän asetuksen merkintäsääntöjen ei 
pitäisi rajoittaa kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamista koskevan 
neuvoston direktiivin 91/414/ETY eikä 
biosidituotteiden markkinoille saattamista 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/8/EY 
täysimääräistä soveltamista.

(41) Tämän asetuksen merkintäsääntöjen ei 
pitäisi rajoittaa kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamista koskevan 
neuvoston direktiivin 91/414/ETY eikä 
biosidituotteiden markkinoille saattamista 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/8/EY eikä 
pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 
täysimääräistä soveltamista.

_______
1 EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission asetuksella (EY) N:o 907/2006 
(EUVL L 168, 21.6.2006, s. 5).

Perustelu

Pesuaineasetus sisältää erityisiä, pesuaineiden merkintöjä koskevia säännöksiä, joita on 
noudatettava.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 46 KAPPALE

(26) Aineiden ja seosten sisämarkkinoiden 
toimivuuden sekä ihmisen terveyden ja 
ympäristön suojelun korkean tason 
varmistamiseksi olisi vahvistettava 
luokitusten ja merkintöjen luetteloa 
koskevat säännöt. Kaikkien markkinoille 
saatettujen aineiden luokitus ja merkinnät 
olisi sen vuoksi ilmoitettava 
kemikaalivirastolle liitettäväksi luetteloon.

(26) Aineiden ja seosten sisämarkkinoiden 
toimivuuden sekä ihmisen terveyden ja 
ympäristön suojelun korkean tason 
varmistamiseksi olisi vahvistettava 
luokitusten ja merkintöjen luetteloa 
koskevat säännöt. Kaikkien markkinoille 
saatettujen aineiden luokitus ja merkinnät 
sellaisten aineiden tapauksessa, joihin
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaista rekisteröintivaatimusta yli 
yhden tonnin vuotuisten määrien ollessa 
kyseessä, olisi sen vuoksi ilmoitettava 
kemikaalivirastolle liitettäväksi luetteloon.

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6 artiklassa säädetään velvollisuudesta rekisteröidä aineet, 
joita valmistetaan vuodessa yksi tonni tai enemmän. Yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi 
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REACH-asetuksen sekä kyseisen kynnyksen käyttöönottoon johtaneiden kattavien ja laajojen 
arviointien kanssa on tarpeen ottaa käyttöön sama kynnys myös GHS-järjestelmän 
edellyttämien tietojen kemikaalivirastolle ilmoittamista varten.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 55 KAPPALE

(55) Jäsenvaltioiden toteuttamien 
täytäntöönpanon valvontatoimien 
avoimuuden, puolueettomuuden ja 
johdonmukaisuuden takaamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisesta järjestelmästä, jolla 
vahvistetaan vaatimusten rikkomiselle 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset, koska vaatimusten 
rikkominen saattaa johtaa ihmisen 
terveyden ja ympäristön 
vahingoittumiseen.

(55) Jäsenvaltioiden toteuttamien 
täytäntöönpanon valvontatoimien 
avoimuuden, puolueettomuuden ja 
johdonmukaisuuden takaamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisesta järjestelmästä, jolla 
vahvistetaan vaatimusten rikkomiselle 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset, koska vaatimusten 
rikkominen saattaa johtaa ihmisen 
terveyden ja ympäristön 
vahingoittumiseen. Jäsenvaltioiden on 
lisäksi otettava käyttöön tehokas 
valvontajärjestelmä.

Perustelu

Jotta tällä asetuksella perustettu järjestelmä toimisi tehokkaasti, on tarpeen säätää myös 
tehokkaasta valvontajärjestelmästä.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 64 KAPPALE

(64) Komissiolle olisi erityisesti 
myönnettävä valtuudet mukauttaa tämän 
asetus tekniikan kehitykseen ja sisällyttää 
siihen YK:n tasolla GHS-järjestelmään 
tehdyt muutokset. Mukautuksissa tekniikan 
kehitykseen olisi otettava huomioon YK:n 
puolivuosittainen työskentelyrytmi. Lisäksi 
komissiolle olisi myönnettävä valtuudet 
päättää yksittäisten aineiden 
yhdenmukaistetusta luokituksesta ja 
merkinnöistä. Koska nämä toimenpiteet 
ovat yleisluonteisia ja tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä 
noudattaen valvonnan käsittävää 

(64) Komissiolle olisi erityisesti 
myönnettävä valtuudet mukauttaa tämän 
asetus tekniikan ja tieteen kehitykseen ja 
sisällyttää siihen YK:n tasolla GHS-
järjestelmään tehdyt muutokset. 
Mukautuksissa tekniikan ja tieteen 
kehitykseen olisi otettava huomioon YK:n 
puolivuosittainen työskentelyrytmi. Uusien 
testausmenetelmien kehittäminen ja 
validointi on otettava huomioon myös 
tässä asetuksessa. Lisäksi komissiolle olisi 
myönnettävä valtuudet päättää yksittäisten 
aineiden yhdenmukaistetusta luokituksesta 
ja merkinnöistä. Koska nämä toimenpiteet 
ovat yleisluonteisia ja tarkoitettu 



PE398.679v01-00 12/29 PR\700983FI.doc

FI

sääntelymenettelyä, josta säädetään 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa.

muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä 
noudattaen valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä, josta säädetään 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa.

Perustelu

Kemikaalien alalla tapahtuu nopeaa tieteellistä ja teknistä kehitystä. Asetusta on 
mukautettava tieteelliseen kehitykseen myös testausmenetelmien osalta.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

a) yhdenmukaistamalla aineiden ja seosten 
luokitus sekä vaarallisten aineiden ja 
seosten merkintöjä ja pakkaamista 
koskevat säännöt;

a) yhdenmukaistamalla aineiden ja seosten 
luokitusperusteet sekä vaarallisten 
aineiden ja seosten merkintöjä ja 
pakkaamista koskevat säännöt;

Perustelu

Tarkistuksen avulla pyritään varmistamaan yhtäpitävyys tämän lainsäädännön tavoitteiden 
kanssa.

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA 

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

d) tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä tai 
prosessisuuntautunutta tutkimusta ja 
kehittämistä varten tarkoitettuihin aineisiin 
ja seoksiin, joita ei pidetä kaupan tai joita 
pidetään kaupan alle yhden tonnin 
suuruisia vuosittaisia määriä toimittajaa 
kohti.

Perustelu

Tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen ansiosta voidaan ottaa käyttöön turvallisempia ja 
vähemmän saastuttavia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Näin ollen on tarpeen säätää, kuten 
REACH-asetuksessa on jo säädetty, että asetusta ei sovelleta tiettyinä määrinä tutkimus- ja 
kehittämistarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja seoksiin.
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Tarkistus 14
2 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

(4 a) 'valmisteella' seosta tai liuosta, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta 
aineesta; seos ja valmiste ovat 
synonyymejä.

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan täydentävyyden vuoksi käyttöön seoksen määritelmä, joka viittaa 
REACH-asetuksessa vahvistettuun valmisteen käsitteeseen. Termi "seos" on termin "valmiste" 
synonyymi.

Tarkistus 15
3 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE 

2. Ainetta tai seosta, joka täyttää kriteerit, 
jotka liittyvät johonkin seuraavista 
liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -
kategorioista, pidetään vaarallisena:

2. Ainetta tai seosta, joka täyttää kriteerit, 
jotka liittyvät johonkin seuraavista 
liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -
kategorioista, pidetään vaarallisena 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
tarkoitetussa merkityksessä ja muussa 
lainsäädännössä vahvistettuja 
tarkoituksia silmällä pitäen:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan käsiteltävänä oleva asetus yhdenmukaiseksi REACH-
asetuksessa (EY N:o 1906/2006) jo vahvistettujen säännösten kanssa ja välttämään 
sekaannusta riskin ja vaaran käsitteiden välillä.

Tarkistus 16
3 ARTIKLAN 3 KOHTA 

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 

3. Komissio voi sisällyttää lisää 
vaaraluokkien jaotteluja 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 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Ottaen huomioon kyseessä olevan lainsäädännön kansainvälisen luonteen komission toiminta 
kyseisessä asiassa voidaan määritellä jaottelujen sisällyttämiseksi.

Tarkistus 17
5 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA 

b) epidemiologiset tiedot ja ihmiseen 
kohdistuvista vaikutuksista saadut 
kokemukset;

b) luotettavat epidemiologiset tiedot ja 
aineiden ihmiseen kohdistuvista 
vaikutuksista saadut tieteellisesti pätevät 
kokemukset (esimerkiksi työterveystiedot, 
onnettomuuksia koskevat tiedot sekä 
ennakoivista tutkimuksista saadut tiedot);

Perustelu

On tärkeää painottaa tieteellisen tiedon luotettavuutta ja käytettävien tietojen luonnetta sekä 
mahdollisuutta käyttää kansainvälisesti tunnustetuista ohjelmista tai sopimuksista peräisin 
olevia tietoja.

Tarkistus 18
5 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) kaikki muut kansainvälisten 
kemikaaliohjelmien puitteissa tuotetut 
tiedot.

Perustelu

On tärkeää painottaa tieteellisen tiedon luotettavuutta ja käytettävien tietojen luonnetta sekä 
mahdollisuutta käyttää kansainvälisesti tunnustetuista ohjelmista tai sopimuksista peräisin 
olevia tietoja.

Tarkistus 19
6 ARTIKLAN 1 KOHTA 

1. Seoksen toimittajan on tunnistettava 
saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot sen 
määrittämiseksi, muodostaako seos 
liitteessä I tarkoitetun fysikaalisen tai 

1. Seoksen toimittajan on tunnistettava 
saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot sen 
määrittämiseksi, muodostaako seos 
liitteessä I tarkoitetun fysikaalisen tai 
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terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan 
vaaran, ja erityisesti on otettava huomioon 
seuraavat tiedot:

terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan 
vaaran, ja erityisesti on otettava huomioon 
seuraavat tiedot:

a) jonkin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti tuotetut seosta 
itseään tai sen sisältämiä aineita koskevat 
tiedot;

a) jonkin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän mukaisesti tuotetut seosta 
itseään tai sen sisältämiä aineita koskevat 
tiedot;

b) seosta itseään tai sen sisältämiä aineita 
koskevat epidemiologiset tiedot ja
ihmiseen kohdistuvista vaikutuksista 
saadut kokemukset;

b) seosta itseään tai sen sisältämiä aineita 
koskevat luotettavat epidemiologiset tiedot 
ja tieteellisesti pätevät ihmiseen 
kohdistuvista vaikutuksista saadut 
kokemukset (esimerkiksi työterveystiedot, 
onnettomuuksia koskevat tiedot sekä 
ennakoivista tutkimuksista saadut tiedot);

c) kaikki muut asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevan 
1 jakson mukaisesti tuotetut seosta itseään 
tai sen sisältämiä aineita koskevat tiedot.

c) kaikki muut asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevan 
1 jakson mukaisesti tuotetut seosta itseään 
tai sen sisältämiä aineita koskevat tiedot;

c a) kaikki muut kansainvälisten 
kemikaaliohjelmien puitteissa tuotetut 
seosta itseään tai sen sisältämiä aineita 
koskevat tiedot;
c b) jossakin vastaavasti toisiinsa liittyvien 
seosten ryhmässä olemassa olevien 
seosten koostumusta ja luokitusta 
koskevat tiedot.

Tietojen on liityttävä siihen muotoon tai 
fysikaaliseen olomuotoon, jossa seosta 
käytetään tai voidaan kohtuudella olettaa 
käytettävän, kun se on saatettu 
markkinoille.

Tietojen on soveltuvilta osin liityttävä 
siihen muotoon tai fysikaaliseen 
olomuotoon, jossa seosta käytetään tai 
voidaan kohtuudella olettaa käytettävän, 
kun se on saatettu markkinoille.

Perustelu

On tärkeää painottaa tieteellisen tiedon luotettavuutta ja käytettävien tietojen luonnetta sekä 
mahdollisuutta käyttää kansainvälisesti tunnustetuista ohjelmista tai sopimuksista peräisin 
olevia tietoja.

Tarkistus 20
6 ARTIKLAN 2 KOHTA 

2. Kun 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
seosta itseään koskevat tiedot ovat 
saatavilla ja toimittaja on varmistanut, että 

2. Kun 1 kohdassa tarkoitetut seosta 
itseään koskevat tiedot ovat saatavilla ja 
toimittaja on varmistanut, että ne ovat 
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ne ovat riittävät ja luotettavat, toimittajan 
on käytettävä kyseisiä tietoja 2 luvussa 
tarkoitetun arvioinnin tekemiseksi, jollei 
3 ja 4 kohdasta muuta johdu.

riittävät ja luotettavat, toimittajan on 
käytettävä kyseisiä tietoja 2 luvussa 
tarkoitetun arvioinnin tekemiseksi, jollei 
3 ja 4 kohdasta muuta johdu.

Perustelu

Viittaus koskee koko kohtaa ja niin ollen kaikkea saatavilla olevaa merkityksellistä tietoa.

Tarkistus 21
7 ARTIKLAN 1 KOHTA 

1. Kun tämän asetuksen soveltamiseksi 
tehdään uusia tutkimuksia, voidaan 
direktiivissä 86/609/ETY tarkoitettuja 
eläinkokeita tehdä vain silloin, kun muita 
vaihtoehtoja ei ole.

1. Kun tämän asetuksen soveltamiseksi 
tehdään uusia tutkimuksia, voidaan 
direktiivissä 86/609/ETY tarkoitettuja 
eläinkokeita tehdä vain silloin, kun muita, 
yhtä luotettavia ja yhtä laadukasta tietoa 
tuottavia vaihtoehtoja ei ole.

Testausmenetelmiä tarkistetaan ja 
parannetaan säännöllisesti, jotta voidaan 
vähentää selkärankaisilla tehtäviä testejä 
sekä kokeisiin käytettävien eläinten 
määrää. 

Perustelu

Tässä kohdin on syytä toistaa sitoutuminen eläinkokeiden vähentämiseen.

Tarkistus 22
7 ARTIKLAN 2 KOHTA 

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

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi saa 
suorittaa kokeita ihmisillä ja muilla 
kädellisillä ainoastaan silloin, kun muita 
vaihtoehtoja ole. Niitä ei saa tehdä 
muiden tietojen kumoamiseksi.

Perustelu

Ihmisillä ja muilla kädellisillä tehtävät kokeet pitäisi rajoittaa vain tapauksiin, joissa ihmisten 
terveyden suojelemiseksi tarvittavaa tietoa ei voida saada millään muulla luotettavalla 
tavalla.
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Tarkistus 23
8 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA 

c) liitteessä I olevassa 3 ja 4 osassa 
vahvistettujen terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien vaarojen osalta 
kansainvälisesti tunnustetut tieteelliset 
periaatteet tai menetelmät, jotka on 
validoitu kansainvälisten menettelyjen 
mukaisesti.

c) liitteessä I olevassa 3 ja 4 osassa 
vahvistettujen terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien vaarojen osalta kestävien, 
mieluiten kansainvälisesti tunnustettujen 
tieteellisten periaatteiden tai menetelmien 
mukaisesti, jotka on validoitu 
kansainvälisten menettelyjen mukaisesti.

Perustelu

Ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen määrittelemiseksi on ensiarvoisen 
tärkeää viitata kestäviin tieteellisiin periaatteisiin, jotka on tunnustettu kansainvälisesti.

Tarkistus 24
11 ARTIKLAN 1 KOHTA 

1. Jos aine sisältää epäpuhtautena, 
lisäaineena tai yksittäisenä aineosana toista 
ainetta, joka itse on luokiteltu vaaralliseksi, 
tämä tieto on otettava huomioon 
luokituksessa, jos epäpuhtauden, lisäaineen 
tai yksittäisen aineosan pitoisuus on yhtä 
suuri tai suurempi kuin sen jäljempänä 
3 kohdassa tarkoitettu raja-arvo.

1. Jos aine sisältää havaittuna 
epäpuhtautena, lisäaineena tai yksittäisenä 
aineosana toista ainetta, joka itse on 
luokiteltu vaaralliseksi, tämä tieto on 
otettava huomioon luokituksessa, jos 
epäpuhtauden, lisäaineen tai yksittäisen 
aineosan pitoisuus on yhtä suuri tai 
suurempi kuin sen jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettu raja-arvo.

Perustelu

Vaarallisia aineita koskevan direktiivin nykyisessä liitteessä VI (1.7.2.1. jakso) edellytetään 
aineiden luokittelua silloin, kun epäpuhtauksia, lisäaineita tai aineiden yksittäisiä aineosia on 
havaittu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin vaatimusten mukaisten raja-arvojen 
verran tai niitä enemmän. Tämä käytäntö on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi monien 
sellaisten monimutkaisten aineiden luokituksessa, jotka sisältävät vaihtelevia määriä 
epäpuhtauksia tai aineosia, silloin, kun niitä kaikkia on mahdotonta havaita.

Ehdotuksessa käytetty sanamuoto johtaisi automaattisesti kaikkein alhaisimpaan raja-arvoon 
perusteluista huolimatta. 

Tarkistus 25
11 ARTIKLAN 2 KOHTA 

2. Jos seos sisältää aineosana taikka 2. Jos seos sisältää aineosana taikka 
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epäpuhtautena tai lisäaineena ainetta, joka 
on luokiteltu vaaralliseksi, tämä tieto on 
otettava huomioon luokituksessa, jos 
kyseisen aineen pitoisuus on yhtä suuri tai 
suurempi kuin sen jäljempänä 3 kohdassa 
tarkoitettu raja-arvo.

havaittuna epäpuhtautena tai lisäaineena 
ainetta, joka on luokiteltu vaaralliseksi, 
tämä tieto on otettava huomioon 
luokituksessa, jos kyseisen aineen pitoisuus 
on yhtä suuri tai suurempi kuin sen 
jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettu raja-
arvo.

Perustelu

Vaarallisia aineita koskevan direktiivin nykyisessä liitteessä VI (1.7.2.1. jakso) edellytetään 
aineiden luokittelua silloin, kun epäpuhtauksia, lisäaineita tai aineiden yksittäisiä aineosia on 
havaittu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin vaatimusten mukaisten raja-arvojen 
verran tai niitä enemmän. Tämä käytäntö on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi monien 
sellaisten monimutkaisten aineiden luokituksessa, jotka sisältävät vaihtelevia määriä 
epäpuhtauksia tai aineosia, silloin, kun niitä kaikkia on mahdotonta havaita.

Ehdotuksessa käytetty sanamuoto johtaisi automaattisesti kaikkein alhaisimpaan raja-arvoon 
perusteluista huolimatta.

Tarkistus 26
26 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA 

Komissio määrittää maksun suuruuden 
54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Komissio määrittää maksun suuruuden 
54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Pk-yrityksille 
vahvistetaan alennettu maksu.

Perustelu

REACH-asetuksesta ja GHS-järjestelmästä pk-yrityksille aiheutuvien kustannusten vuoksi on 
tarpeen säätää alennetusta maksusta.

Tarkistus 27
26 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Toimittajan on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle viipymättä, jos jonkin 
aineen tai seoksen luokitusta 
mukautetaan 15 artiklan mukaisesti. Jos 
luokitus muuttuu liitteessä I tarkoitetuksi 
vaaraluokaksi 3.5, 3.6 tai 3.7, 
kemikaalivirasto tarkistaa 
luottamuksellisuutta koskevaa päätöstä.
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Perustelu

On tarpeen ottaa huomioon sellaiset tilanteet, joissa jonkin aineen tai seoksen, jolle on 
myönnetty tietynasteinen kemiallisen koostumuksen luottamuksellisuus, luokitus muuttuu. Jos 
luokitus muuttuu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle 
vaaralliseksi aineeksi, kemikaaliviraston on tarkistettava luottamuksellisuutta koskevaa 
päätöstään.

Tarkistus 28
31 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

2. Komission tai tarpeen tullen jonkin 
jäsenvaltion pyynnöstä kemikaalivirasto 
valmistelee ja esittää komissiolle 
ehdotuksia poikkeuksiksi 17 ja 
34 artiklassa säädetyistä 
merkintävelvoitteista (soveltamissäännöt 
mukaan lukien); poikkeukset voivat 
koskea seuraavia asioita:

Perustelu

Jotta voidaan muun muassa tehdä säännösten täytäntöönpano helpommaksi pk-yrityksille, 
myös jäsenvaltioiden pitäisi tarpeen tullen voida pyytää kemikaalivirastoa valmistelemaan 
ehdotuksia poikkeuksiksi, jotka kemikaalivirasto esittää joka tapauksessa komissiolle. 

Tarkistus 29
31 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Pieniin tai merkinnöille 
sopimattomiin pakkauksiin pakattuja 
aineita tai seoksia koskevat vaara- ja 
varotoimenpideilmoitukset voidaan antaa 
ilmoittamalla Internet-osoite tai 
ilmaisnumero, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta 1 ja 2 kohdan säännösten 
soveltamiseen. Jos jokin aine tai seos on 
luokiteltu vaaralliseksi, sen pakkauksessa 
on kuitenkin oltava asianmukainen 
varoitusmerkki.

Perustelu

Jos suuria määriä tietoa painetaan sellaiseen pakkaukseen, joka on liian pieni tai muuten 
sopimaton kyseessä olevien tietojen esittämiseen, ei ole mitään takeita siitä, että kuluttaja 
todella saa kyseiset tiedot. Internet-osoite tai ilmaisnumero, josta saisi tarvittavat tiedot, olisi 
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selvästi luettavissa myös pienistä pakkauksista ja voisi siten olla käyttökelpoinen 
vaihtoehtoinen väylä tietojen välittämiseksi kuluttajille. Vaarallisten aineiden osalta on 
kuitenkin säädettävä lisävarotoimenpiteenä asianmukaisen varoitusmerkin käytöstä.

Tarkistus 30
31 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Merkintöjä ei vaadita 
yksittäispakkauksia (tai yhden 
käyttökerran pakkauksia, 
yksittäisannospakkauksia tai 
yksikköannoksia) varten, jotka säilytetään 
tämän asetuksen mukaisesti merkityssä 
pakkauksessa, jotka poistetaan 
ainoastaan käyttöä varten käyttöohjeiden 
mukaisesti ja jotka tyhjennetään 
välittömästi.

Perustelu

Näihin kahteen vaaraluokkaan 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.

Tarkistuksella selvennetään yksikköannosten muodossa toimitettavien seosten tilannetta 
tapauksissa, joissa a) tuote (esimerkiksi tabletit) on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten, 
b) tuote poistetaan ulkopakkauksesta välittömästi ennen käyttöä ja c) tuotteen kaikki ohjeet 
(sekä muut pakkausmerkinnät) on merkitty ulkopakkaukseen.

Tarkistus 31
33 ARTIKLA

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

Aineen tai seoksen toimittajan on 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet saattaakseen merkinnät ajan 
tasalle, kun aineen tai seoksen luokitusta ja 
merkintöjä on muutettu, viipymättä ja 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
luokituksen muuttamisesta.

Edellä 24 artiklassa tarkoitetun seoksen 
toimittajan on saatettava merkinnät ajan 
tasalle viipymättä, kun aineen luokitusta 
ja seoksen merkintöjä on muutettu.
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Tämän artiklan säännökset eivät rajoita 
direktiivien 91/414/ETY ja 98/8/EY 
soveltamista.

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

Perustelu

Kaikkien aineiden ja seosten luokituksen muutosten pitäisi johtaa viipymättä merkintöjen 
saattamiseen ajan tasalle. Toimittajan on toimittava mahdollisimman nopeasti ja myös 
vähemmän kiireellisissä tapauksissa (esimerkiksi valmistajan postiosoitteen päivittäminen) 
tarkoin määriteltyjen aikarajojen puitteissa.

Turvallisuuden vuoksi jokaisen muutoksen johdosta tehtävän merkintöjen muuttamisen on 
tapahduttava mahdollisimman pian.

Tarkistus 32
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA 

1. Kun käytetään sekä ulko- että 
sisäpakkausta ja ulkopakkauksessa ei ole
vaarallisten tavaroiden kuljetusta 
koskevien sääntöjen mukaista
varoitusmerkkiä asetuksen (ETY) 
No 3922/91, direktiivin 94/55/EY, 
direktiivin 96/49/EY tai direktiivin 
2002/59/EY säännösten mukaisesti, sekä 
ulko- että sisäpakkaukseen on tehtävä
tämän asetuksen mukaiset merkinnät.

1. Kun käytetään sekä ulko- että 
sisäpakkausta, merkintävaatimusten 
katsotaan täyttyvän, jos ulkopakkaus on 
varustettu vaarallisten tavaroiden 
kuljetusta koskevien sääntöjen mukaisilla
merkinnöillä asetuksen (ETY) 
No 3922/91, direktiivin 94/55/EY, 
direktiivin 96/49/EY tai direktiivin 
2002/59/EY säännösten mukaisesti ja jos 
sisäpakkaus tai -pakkaukset on varustettu 
tämän asetuksen mukaisilla merkinnöillä.

Perustelu

Ehdotus on yhdenmukainen sen kanssa, mitä vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 
nykyisessä tekstissä säädetään.

Tarkistus 33
36 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Jos sisäpakkauksen välttämättömät 
merkinnät ovat selvästi nähtävissä 
ulkopakkauksen läpinäkyvyyden 
(esimerkiksi muovikelmu) vuoksi, 
ulkopakkausta ei tarvitse varustaa 
lisämerkinnöillä.
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Perustelu

Ulkopakkauksen läpinäkyvyys tekee lisämerkintöjen käytön tarpeettomaksi, ja ne saattaisivat 
aiheuttaa sekaannusta.

Tarkistus 34
36 A ARTIKLA (uusi)

36 a artikla
Kemikaaliviraston tarjoama neuvonta

1. Yleiseen kulutukseen tarkoitetun 
aineen tai seoksen toimittajan on 
merkittävä tuotteet kemikaaliviraston 
suurelle yleisölle tiedottamiseen 
kemiallisten aineiden ja seosten riskeistä 
ja turvallisesta käytöstä antamaa 
neuvontaa noudattaen asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta III osastossa 
vahvistettuihin merkintäsääntöihin.
2. Kemikaalivirasto antaa edellä 
1 kohdassa tarkoitettua neuvontaa 
kuultuaan toimivaltaisia viranomaisia ja 
sidosryhmiä sekä tukeutuen tarvittaessa 
asiaan liittyviin parhaisiin käytäntöihin. 
Neuvonnan on oltava saatavilla 
18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Perustelu

Asianmukainen kuluttajille tiedottaminen on välttämätöntä korkeatasoisemman suojelun ja 
turvallisuuden varmistamiseksi. Riittävän ja yhdenmukaisen tiedotusjärjestelmän ansiosta 
kuluttajat saavat tietoa, joka on välttämätöntä riskien hallitsemiseksi turvallisesti ja 
tehokkaasti silloin, kun he käyttävät kemiallisia aineita sisältäviä tuotteita.

Tarkistus 35
37 ARTIKLAN 2 KOHTA 

2. Yleiseen kulutukseen tarjottavaa tai 
myytävää vaarallista ainetta tai seosta 
sisältävien säiliötyyppisten pakkausten 
muoto tai graafinen kuviointi ei saa olla 
sellainen, että se todennäköisesti 

2. Yleiseen kulutukseen tarjottavaa tai 
myytävää vaarallista ainetta tai seosta 
sisältävien säiliötyyppisten pakkausten 
muoto tai graafinen kuviointi ei saa olla 
sellainen, että se todennäköisesti 
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houkuttelee lapsia tai herättää lasten 
uteliaisuuden tai johtaa kuluttajia harhaan, 
eikä ulkoasu tai nimitys saa olla sellainen, 
jota käytetään elintarvikkeissa, rehuissa tai 
lääke- ja kosmeettisissa valmisteissa.

houkuttelee lapsia tai herättää lasten 
uteliaisuuden tai johtaa kuluttajia harhaan, 
eikä ulkoasu tai nimitys saa olla sellainen, 
jota käytetään elintarvikkeissa, rehuissa tai 
lääke- ja kosmeettisissa valmisteissa ja 
joka johtaisi kuluttajia harhaan.

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 kyseessä olevaan seokseen sovelleta 
erityisiä pakkaussäännöksiä jonkin 
erillisen EU:n direktiivin tai asetuksen 
mukaisesti.

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 jonkin 
erillisen EU:n direktiivin tai asetuksen 
mukaisesti.

Perustelu

Riittävän suojelun tason varmistamiseksi mahdolliset tiettyjä aine- tai seoskategorioita 
koskevat erityissäännökset on tarpeen pitää voimassa.

Tarkistus 36
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA 

e) tarvittaessa muut muuttujat, joiden 
avulla voidaan arvioida terveys- tai 
ympäristövaarat, joita liittyy vaarallista 
ainetta sisältäviin seoksiin tai sellaisiin 
aineisiin, jotka sisältävät kyseisiä 
vaarallisia aineita epäpuhtauksina, 
lisäaineina tai aineosina.

e) tarvittaessa muut muuttujat, joiden 
avulla voidaan arvioida terveys- tai 
ympäristövaarat, joita liittyy vaarallista 
ainetta sisältäviin seoksiin tai sellaisiin 
aineisiin, jotka sisältävät kyseisiä 
vaarallisia aineita havaittuina 
epäpuhtauksina, lisäaineina tai aineosina.

Perustelu

Vaarallisia aineita koskevan direktiivin nykyisessä liitteessä VI (1.7.2.1. jakso) edellytetään 
aineiden luokittelua silloin, kun epäpuhtauksia, lisäaineita tai aineiden yksittäisiä aineosia on 
havaittu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin vaatimusten mukaisten raja-arvojen 
verran tai niitä enemmän. Tämä käytäntö on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi monien 
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sellaisten monimutkaisten aineiden luokituksessa, jotka sisältävät vaihtelevia määriä 
epäpuhtauksia tai aineosia, silloin, kun niitä kaikkia on mahdotonta havaita.

Ehdotuksessa käytetty sanamuoto johtaisi automaattisesti kaikkein alhaisimpaan raja-arvoon 
perusteluista huolimatta.

Tarkistus 37
41 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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 yli yhden tonnin 
määrän vuodessa ainetta, joka on 
rekisteröitävä asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 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:

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6 artiklassa säädetään velvollisuudesta rekisteröidä aineet, 
joita valmistetaan vuodessa yksi tonni tai enemmän. Yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi 
REACH-asetuksen sekä kyseisen kynnyksen käyttöönottoon johtaneiden kattavien ja laajojen 
arviointien kanssa on tarpeen ottaa käyttöön sama kynnys myös GHS-järjestelmän 
edellyttämien tietojen kemikaalivirastolle ilmoittamista varten.

Tarkistus 38
43 ARTIKLAN 1 KOHDAN 3 ALAKOHTA 

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 

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
119 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
vastaavat luettelossa olevat tiedot on 
asetettava julkisesti saataville paitsi silloin, 
kun toimittaja on jättänyt 26 artiklan 
mukaisesti pyynnön, jonka 
kemikaalivirasto on hyväksynyt.
Kemikaalivirasto myöntää luvan muiden 
luetteloon kuuluvia aineita koskevien 
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(EY) N:o 1907/2006 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Se myöntää muille osapuolille 
luvan tällaisten tietojen saantiin mainitun 
asetuksen 118 artiklan mukaisesti. 

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.

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevat pyynnöt on tarpeen turvata.

Tarkistus 39
45 ARTIKLA

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 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.

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 lääketieteellisiin tarkoituksiin 
annettaessa ohjeita ehkäiseviä 
toimenpiteitä ja hoitotoimenpiteitä varten, 
erityisesti hätätapauksissa. 

Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää mihinkään 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 
ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia 
koskeva yhteisön 
tietojenvaihtojärjestelmä) perustettuun 
eurooppalaiseen tapaturmatietokantaan 
yksityiskohtaiset tiedot tapaturmien 
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lukumäärästä ja niissä osallisena olleista 
seoksista, joista nimetyille elimille on 
esitetty hoitotoimenpiteitä koskevia 
lääkinnällisiä tiedusteluja.

Perustelu

On tarpeen taata teollis- ja tekijänoikeuksien suoja. Samalla on tarpeen säätää tapaturmia 
koskevien tietojen keräämisestä ja levittämisestä.

Tarkistus 40
46 ARTIKLAN 1 KOHTA 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, myös ylläpidettävä 
virallista valvontajärjestelmää, sen 
varmistamiseksi, että markkinoille 
saatetaan ainoastaan sellaisia aineita ja 
seoksia, jotka on luokiteltu, merkitty ja 
pakattu tämän asetuksen mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, myös ylläpidettävä 
virallista valvontajärjestelmää ja muita 
olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia, sen 
varmistamiseksi, että markkinoille 
saatetaan ainoastaan sellaisia aineita ja 
seoksia, jotka on luokiteltu, merkitty ja 
pakattu tämän asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksen sanamuoto on otettu REACH-asetuksesta.

Tarkistus 41
47 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja ilmoitettava sille viipymättä niihin 
myöhemmin mahdollisesti tehdyistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja ilmoitettava sille viipymättä niihin 
myöhemmin mahdollisesti tehdyistä 
muutoksista. Komissio arvioi 
seuraamuksia koskevia tietoja ja levittää 
hyviä käytänteitä seuraamusten 
tehokkuuden mukaan.
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Perustelu

Komission pitäisi analysoida jäsenvaltioiden tämän asetuksen asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi toteuttamia toimenpiteitä. Jäsenvaltioille pitäisi jakaa 
tietoa tehokkaimmista seuraamuksista.

Tarkistus 42
53 ARTIKLA

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 ja 
tieteen kehitykseen liitteet I–VII tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti. Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon GHS-
järjestelmän myöhemmän kehityksen 
Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa, 
kansainvälisissä kemikaaliohjelmissa ja 
yleissopimuksissa tapahtuvan kehityksen, 
onnettomuuksia koskevat tiedot, kuten 
myrkytystietokeskusten ja EHLASS-
ohjelman (kotona ja vapaa-aikana 
tapahtuvia tapaturmia koskeva yhteisön 
tietojenvaihtojärjestelmä) tiedot, sekä 
ECVAM:n validoimat vaihtoehtoiset testit. 
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.

Perustelu

Asetuksen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehitykseen on välttämätöntä, mutta se voi 
tapahtua ainoastaan yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyissä lainsäädännöllisissä puitteissa. 
Tämän asetuksen artikloja pitäisi muuttaa ainoastaan yhteispäätösmenettelyssä. 
Myöhemmissä mukautuksissa on otettava huomioon GHS-järjestelmän ja muiden 
kansainvälisten kemikaaliohjelmien ja yleissopimusten kehitys. Onnettomuuksia koskevat 
tietokannat tarjoavat tietoa tämän lainsäädännön käytännön vaikutuksista, jotka on niin 
ikään otettava huomioon.
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PERUSTELUT

Vuonna 1980 avattiin kansainvälisellä tasolla keskustelu kemikaaleista ja niiden 
merkityksestä ihmisten elämälle ensin Kansainvälisen työjärjestön puitteissa ja myöhemmin 
Yhdistyneissä Kansakunnissa, joka hyväksyi lukuisien välivaiheiden (Rio vuonna 1992 ja 
Johannesburg vuonna 2002) jälkeen joulukuussa 2002 GHS-järjestelmän (jota tarkistettiin 
vuonna 2005).

Euroopan tasolla:

komissio julkaisi vuonna 2001 valkoisen kirjan tulevaa kemikaalipolitiikkaa 
koskevasta strategiasta, jossa se ilmoitti aikovansa ehdottaa GHS-järjestelmän 
sisällyttämistä yhteisön lainsäädäntöön;

komissio ilmoitti 29. lokakuuta 2003 yhdessä REACH-asetuksen kanssa 
hyväksyttyihin, direktiiviin 67/548 tehtyihin tarkistuksiin liittyvissä perusteluissa 
aikovansa laatia GHS-järjestelmää koskevan ehdotuksen;

21. elokuuta ja 21. lokakuuta 2006 välisenä aikana toteutettiin sidosryhmien 
kuuleminen, johon osallistui 370 toimijaa;

27. kesäkuuta 2007 komissio hyväksyi ehdotuksen;

 kesäkuussa 2007 tuli voimaan REACH-asetus, yksi kemikaalipolitiikan keskeisistä 
elementeistä.

GHS-järjestelmä
GHS on vapaaehtoinen maailmanlaajuinen yhdenmukaistamisohjelma, johon EU on päättänyt 
liittyä yhteisen yhdenmukaisen perustan luomiseksi kemiallisten vaarojen käsittelemiseksi ja 
joka sisältää keskeisiä sääntöjä
– turvallisuuden varmistamiseksi vaarallisten tuotteiden kuljetuksissa;
– kuluttajien ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 

suojelemiseksi.

Ehdotukseen asetukseksi sisältyy muun muassa

 aineiden ja seosten luokituksen sekä vaarallisten aineiden ja seosten merkintöjä ja 
pakkauksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen;

 toimittajien velvollisuus luokitella aineet ja seokset;

 luettelo aineista ja niiden yhteisön tasolla yhdenmukaistetuista luokituksista ja 
merkinnöistä (liitteessä VI oleva 3 osa);
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 kaikista ilmoituksista, rekisteröinneistä ja yhdenmukaistetuista luokituksista 
muodostuvan luokitusten ja merkintöjen luettelon perustaminen.

Kemikaaleilla käytävän kansainvälisen kaupan laajuuden vuoksi on katsottu, että 
kansainvälinen yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä olisi paras keino varmistaa 
turvallisuuden ohella paikallisesti valmistettuja tai maahantuotavia tuotteita koskevien tietojen 
laatu ja yhdenmukaisuus ja valvoa aineille altistumista ja varmistaa sitä kautta terveys- ja 
ympäristönormien taso maailmanlaajuisesti. Selkeämpien, helposti ymmärrettävien ja 
olennaisten tietojen välittäminen kuluttajille takaa sen, että kyseisen lainsäädännön avulla 
saadaan aikaan optimaalisia tuloksia.

Nykytilanteessa voi käydä niin, että sama aine tai jonkin aineen sama pitoisuus luokitellaan 
hyvin eri tavoin eri maissa erilaisten luokitusjärjestelmien käytön vuoksi. Yhden ja saman 
aineen luokitukset voivat vaihdella vaarallisesta, myrkyllisestä tai haitallisesta ei-vaaralliseen 
(esimerkiksi toksisuus suun kautta saatuna LD50 = 257 mg/kg, joka luokitellaan GHS-
järjestelmässä vaaralliseksi, luokitellaan Euroopan unionin ja sellaisten maiden, kuten 
Australian, Malesian ja Thaimaan luokituksissa haitalliseksi ("harmful") ja merkitään 
Andreaksen ristillä, määritellään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja Koreassa 
myrkylliseksi, Uudessa-Seelannissa vaaralliseksi ja Kiinassa ei-vaaralliseksi).

Joidenkin aineiden, jotka luokitellaan Euroopassa vaarallisiksi, pakkausmerkinnät eivät sisällä 
joissakin maissa (kuten esimerkiksi Kiinassa) minkäänlaisia varoituksia. Sen lisäksi, että 
tällainen tilanne aiheuttaa epäreilua kilpailuetua, se uhkaa vakavalla tavalla kuluttajien 
turvallisuutta kaikkialla ja erityisesti globaaleilla markkinoilla. Tämä on yksi tärkeimmistä 
syistä, joiden vuoksi komissio ja jäsenvaltiot ovat osallistuneet Yhdistyneiden Kansakuntien 
työskentelyyn ja päättäneet sisällyttää kyseisen järjestelmän yhteisön lainsäädäntöön.
Kemikaaleja valmistetaan ja myydään kaikkialla maailmassa, ja niiden aiheuttamat riskit ovat 
samat paikasta riippumatta. Siksi riskiluokitusjärjestelmä ei saa olla erilainen eri maissa. Riski 
tai riskin puuttuminen on kuluttajien kannalta sama kaikkialla.

GHS-järjestelmän määräajat

Aineiden uudelleenluokitus ja merkitseminen on saatava päätökseen

 aineiden tapauksessa 1. joulukuuta 2010 mennessä (3,5 vuotta REACH-asetuksen 
voimaantulon jälkeen);

 seosten tapauksessa 1. kesäkuuta 2015 mennessä (4,5 vuotta myöhemmin).

Määräajat lasketaan REACH-asetuksen voimaantulosta lähtien, ja käsiteltävänä olevan 
asetuksen hyväksymisen enempi viivästyminen saattaisi aiheuttaa huomattavan taakan 
yrityksille ja niiden työntekijöille. Koska kyseinen teksti on peräisin Yhdistyneiltä 
Kansakunnilta ja on tulosta kansainvälisistä neuvotteluista, joihin komissio ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat osallistuneet, on päätetty esittää vain vähän tarkistuksia ja ainoastaan 
sellaisia, jotka ovat tarpeen ehdotuksen saattamiseksi yhdenmukaiseksi kyseistä alaa 
koskevien nykyisten säännösten ja erityisesti REACH-asetuksen kanssa.
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