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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 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.



PR\702896FI.doc 3/6 PE400.405v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.......................................................................................................................6



PE400.405v01-00 4/6 PR\702896FI.doc

FI



PR\702896FI.doc 5/6 PE400.405v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 
648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o …
(KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0613),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0349/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

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

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.
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PERUSTELUT

Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto hyväksyi vuonna 2003 kemikaalien 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) tarkoituksena 
edistää maailmanlaajuista kemikaalien kauppaa ottamalla käyttöön yhteisen 
vaaraviestintäjärjestelmän. Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous kehotti 
maailman maita ottamaan mainitun järjestelmän käyttöön välittömästi siten, että se on 
toiminnassa viimeistään vuonna 2008. 

Vaarallisten kemikaalien luokituksen ja merkinnän yhdenmukaistamisen yleisenä tavoitteena 
on ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun tason parantaminen kaikkialla maailmassa.  

GHS-järjestelmän käyttöönotto EU:ssa vaatii tiettyjä muutoksia voimassa olevaan EU:n 
lainsäädäntöön. Ehdotus asetukseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 
toimii välineenä, jonka avulla GHS-järjestelmän periaatteet sisällytetään EU:n 
lainsääsäädäntöön – kuitenkin siten, että suurimmaksi osaksi perustana toimii voimassa oleva 
EU:n järjestelmä. Mainittuun ehdotukseen liittyy kaksi muuta ehdotusta, jotka liittyvät 
muuhun EU:n lainsäädäntöön: pesuaineita koskevan asetuksen muuttamista koskeva ehdotus 
sekä toinen ehdotus, joka koskee kosmetiikasta, leluista, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä 
eli VOC-yhdisteistä, romuautoista sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 
annettujen direktiivien muuttamista. 

Pesuaineita koskeva ehdotus

Muutokset, joita komissio ehdottaa pesuaineista annettuun direktiiviin (648/2004), ovat hyvin 
rajoitettuja. Niillä mukautetaan määräyksiä, jotka koskevat luokittelua ja merkintää 
tarkoituksena saattaa ne aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan 
pääasetuksen mukaisiksi muita osia lisäämättä. Uusien määräysten on määrä tulla voimaan 1. 
kesäkuuta 2015.

Esittelijä ei tässä vaiheessa esitä mitään tarkistuksia pesuaineita koskevaan komission 
asetusehdotukseen, mutta varaa oikeuden harkita kantaansa uudelleen lainsäädäntöprosessin 
myöhemmässä vaiheessa.
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