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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 tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 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 päätökseksi tiettyjen vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun 
neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 2-(2-metoksietoksi)etanolin, 
2-(2-butoksietoksi)etanolin, metyleenidifenyylidi-isosyanaatin, sykloheksaanin ja 
ammoniumnitraatin osalta
(KOM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0559),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0327/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (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 17 A KAPPALE (uusi)

(17 a) Tämän päätöksen määräykset 
annetaan, jotta ne sisällytettäisiin 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
liitteeseen XVII saman asetuksen 
137 artiklan 3 kohdan säännösten 
mukaisesti.
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Perustelut

Tällä tarkistuksella selvennetään tämän päätöksen, direktiivin 76/769/ETY ja Reach-
asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 2
LIITE

LIITE I, 55 kohta, 2 sarake, 6 alakohta (Direktiivi 76/769/ETY)

(6) Luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka saattavat 
ensimmäistä kertaa markkinoille MDI:tä 
sisältäviä valmisteita, on kolmen vuoden 
kuluessa edellä 1 kohdassa säädettyjen 
rajoitusten soveltamispäivämäärästä 
kerättävä tietoja sellaisista tapauksista, 
joissa MDI:tä sisältävien valmisteiden 
käytön aikana on mahdollisesti esiintynyt 
hengitystieallergian oireita, ja toimitettava 
nämä tiedot komissiolle. Tiedot on 
kerättävä erikoistuneiden keskusten kanssa 
yhteistyössä laaditun, komission 
hyväksymän tutkimusprotokollan 
mukaisesti.

(6) Kolmen vuoden kuluessa edellä 
1 kohdassa säädettyjen rajoitusten 
soveltamispäivämäärästä ja asetuksen 
(EY) N:o 793/93 mukaisesti tehdyn 
riskianalyysin tulosten jälkeen 
käytettäviksi saatettujen tietojen 
perusteella, ja kun ympäristöriskejä 
käsittelevä tieteellinen komitea on antanut 
lausunnon, komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tarpeesta kerätä tietoja sellaisista 
tapauksista, joissa MDI:tä sisältävien 
valmisteiden käytön aikana on 
mahdollisesti esiintynyt 
hengitystieallergian oireita. Kertomuksen 
perusteella komissio antaa tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/20061

69 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti 
ehdotuksen, jossa vaaditaan luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka 
saattavat ensimmäistä kertaa markkinoille 
MDI:tä sisältäviä valmisteita, keräämään 
tietoja erikoistuneiden keskusten kanssa 
yhteistyössä laaditun, komission 
hyväksymän tutkimusprotokollan 
mukaisesti.
1 EUVL L 396, asetus sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1).

Perustelut

Sen jälkeen, kun vaarallisia aineita koskevan nykyisen asetuksen 793/93 mukaisesti tehty 
MDI-riskianalyysi valmistui vuonna 2005, Tanskan ympäristönsuojeluvirastolta ja Saksan, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian myrkytyskeskuksilta sekä teollisuudelta saadut 
altistumista koskevat uudet tiedot viittaavat siihen, että todellisuudessa kuluttajille ei aiheudu 
vaaraa. Ennen kuin teetetään laaja-alaisia uusia tutkimuksia, olisi pyydettävä komissiota 
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harkitsemaan perusteellisesti – ja asianmukaista tieteellistä komiteaa kuullen – tekevätkö 
kyseiset tiedot lisätietojen keräämisen tarpeettomaksi.

Tarkistus 3
LIITE

Liite I, 55 kohta, 2 sarake, 7 alakohta (Direktiivi 76/769/ETY)

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006* 69 artiklan 1 ja 3 kohtaa 
sovelletaan, jollei kerätyistä tiedoista 
ilmene, että jo käytössä olevien 
rajoitustoimien tueksi ei tarvita 
lisärajoituksia.

Poistetaan.

Perustelut

Reach-asetuksen (1907/2006) 69 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan tästä säännöksestä 
riippumatta. Ne antavat sekä komissiolle että jäsenvaltioille mahdollisuuden asettaa Reach-
rajoitusmenettelyn mukaisia lisärajoituksia MDI:lle, jos se täyttää parlamentin ja neuvoston 
asettamat selvät kriteerit. Ehdotettu säännös heikentää yhtenäisyyttä tämän päätöksen ja 
Reach-asetuksen säännösten välillä asettamalla joukon tarpeettomia lisäkriteereitä tätä 
ainetta koskeville lisärajoituksille.

Tarkistus 4
LIITE

Liite I, 56 kohta, 2 sarake, 8 kohta (Direktiivi 76/769/ETY)

(8) Ei saa saattaa markkinoille ensimmäistä 
kertaa [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen suuren 
yleisön saataville neopreenipohjaisten 
liimojen ainesosana silloin, kun sen 
pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai 
enemmän, pakkauksissa, jotka painavat 
enemmän kuin 650 g.

(8) Ei saa saattaa markkinoille ensimmäistä 
kertaa [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen suuren 
yleisön saataville neopreenipohjaisten 
liimojen ainesosana silloin, kun sen 
pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai 
enemmän, pakkauksissa, jotka painavat 
enemmän kuin 350 g.

Perustelut

Koska tätä liimaa ei ole tarkoitettu levitettäväksi suurille pinnoille, on asianmukaista 
rajoittaa pakkauksen kokoa. Riskienarvioinnissa suositeltiin 350 gramman pakkauskokoa.
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PERUSTELUT

Tausta ja päätöksen tavoite:

Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetun asetuksen (ETY) 
N:o 793/93 puitteissa on suoritettu riskinarvioinnit DEGME:n, DEGBE:n, MDI:n ja 
sykloheksaanin osalta. Näiden kemikaalien riskienarvioinnissa havaittiin, että olisi 
vähennettävä ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja 
ympäristöä käsittelevä tiedekomitea (CSTEE) vahvisti tämän johtopäätöksen.
Ammoniumnitraatti on aine, joka voi toimia hapettimena, ja riski, jota sen osalta on 
käsiteltävä johtuu sen taipumuksesta räjähtää, kun sitä sekoitetaan joidenkin muiden aineiden 
kanssa. Ammoniumnitraattia käytetään EU:n alueella yleisesti lannoitusaineena, ja 
ammoniumnitraattilannoitteiden olisi täytettävä tietyt turvallisuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset ennen niiden markkinoille saattamista.

Käsiteltävänä oleva päätös tarjoaisi yhdenmukaistetut säännöt DEGMEn, DEGBEn, MDIn ja 
sykloheksaanivalmisteiden markkinoille saattamiselle ja käytölle toimituksissa yleisölle. Se 
tarjoaisi lisäksi yhdenmukaistetut säännöt ammoniumnitraatin markkinoille saattamiselle 
aineena ja lannoituskäyttöön tarkoitetuissa valmisteissa. Tämä päätös, jossa ehdotetaan 
muutoksia direktiiviin 76/769/ETY, parantaisi siten sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä ja 
varmistaisi ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun.

Kyseisten kemikaalien käyttöalueet

DEGME kuuluu glykolieetterien ryhmään. DEGME:ä käytetään pääosin lentopetrolin 
jäänestoaineena. DEGME:ä käytetään lisäksi kemiallisena välituotteena, peruskemikaalina 
(prosessiteollisuuden liuotteena) sekä liuottimena maaleissa ja lakoissa, maalinpoistoaineissa, 
puhdistusaineissa, itsestään kiillottavissa emulsioissa, lattian tiivistysaineissa, 
tuulilasinpesunesteissä, ihonpuhdistusaineissa (saippuassa) ja ihonhoitotuotteissa.

DEGBE kuuluu glykolieetterien ryhmään. DEGBE:ä käytetään maaleissa, väriaineissa, 
painoväreissä, liuottimissa ja puhdistusaineissa. Tämän aineen pääasiallisena tehtävänä on 
liuottaa seosten erilaisia aineosia sekä vesipitoisissa järjestelmissä että muissa kuin 
vesipitoisissa järjestelmissä.

MDI:llä tarkoitetaan isomeerisiä yhdisteitä. MDI:tä käytetään pääosin maailmanlaajuisesti 
käytössä olevan jäykän polyuretaanivaahdon teollisessa valmistuksessa. MDI:tä käytetään 
myös monilla muilla aloilla: maalit ja pinnoitteet, liimat, tiivistysaineet (vedenpitävät 
tiivistysaineet mukaan luettuina), elastomeerit ja jalkineet. Lisäksi sitä käytetään lastulevyn 
(puuaineksen sitouttamisessa) ja valimoteollisuuden valusydänten valmistuksessa.

Sykloheksaani on syklinen alkaani. Sitä käytetään pääasiallisesti liimojen liuottimena 
(sykloheksaania yhdistetään muihin liuottimiin). Kyseessä ovat lähinnä neopreeni-
(polykloropreeni-) pohjaiset liimat, joita käytetään nahkateollisuudessa (kengät), 
rakennusteollisuudessa (lattianpäällysteet) ja autotarviketeollisuudessa. 
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Sykloheksaanipohjaisia liimatuotteita käyttävät lähinnä ammattilaiset, mutta myös tavalliset 
kuluttajat kotitalouksissa. Lisäksi niitä käytetään tee-se-itse-tuotteissa.

Ammoniumnitraattia käytetään EU:ssa yleisesti lannoitusaineena, mutta se on myös 
kaupallisen räjähdysaineen ANFO:n (ammoniitti) pääasiallinen ainesosa.
Ammoniumnitraattia käytetään lannoitusaineissa sekä pelkästään että sekoitettuna muihin 
ravintoaineisiin. Lannoiteaineet, jotka sisältävät yli 28 prosenttia typpeä, tunnetaan 
runsastyppisinä ammoniumnitraattilannoitteina.

Esittelijän suositus

Joitakin rajoituksia on syytä soveltaa suurelle yleisölle markkinoitaviin, DEGME:ä, 
DEGBE:ä, MDI:tä tai sykloheksaania sisältäviin valmisteisiin, koska on tarpeen rajoittaa 
kuluttajille aiheutuvia riskejä ja erityisesti varmistaa riittävä suojelu näiden valmisteiden 
tee-se-itse-käytön yhteydessä On asianmukaista varmistaa maanviljelijöiden ja jakelijoiden 
yhtenäinen ja korkea turvallisuuden taso EU:n alueella kaikkien 
ammoniumnitraattilannoitteiden osalta ja rajoittaa runsastyppisten 
ammoniumnitraattilannoitteiden saanti maanviljelyalan työntekijöille

Ottaen huomioon edellä esitetyt seikat ja sen, että ehdotettu päätös synnyttäisi vähän ongelmia 
teollisuudelle ja kaupalle, esittelijä hyväksyy komission tekstin muutamin muutoksin. 
Ehdotetut tarkistukset selventävät suhdetta Reach-asetukseen, rajoittavat tarpeettomia 
kustannuksia ja parantavat kuluttajien turvallisuutta.
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