L 354/60

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

31.12.2008

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1336/2008,
annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,
asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Tarkasteltaessa vaikutuksia, joita direktiivien 67/548/ETY
ja 1999/45/EY korvaaminen ja GHS-kriteerien täytäntöönpano mahdollisesti aiheuttavat, on päätelty, että kyseisen
asetuksen soveltamisalan pitäisi säilyä muuttumattomana,
kun asetuksessa (EY) N:o 648/2004 olevat viittaukset
kyseisiin direktiiveihin mukautetaan.

(5)

Siirtyminen pois direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY
sisältämien luokituskriteerien käytöstä olisi saatettava päätökseen 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä. Pesuaineiden valmistajat ovat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008
tarkoitettuja valmistajia, maahantuojia tai jatkokäyttäjiä,
joille olisi sen vuoksi annettava tämän asetuksen mukaisesti mahdollisuus mukautua siirtymiseen samanlaisissa
aikarajoissa kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008
säädetään.

(6)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 648/2004 olisi muutettava,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 (3) säädetään aineiden ja seosten luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamisesta yhteisössä.
Kyseisellä asetuksella korvataan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi
67/548/ETY (4) sekä vaarallisten valmisteiden luokitusta,
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (5).
Asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu direktiiveistä
67/548/ETY ja 1999/45/EY saatuihin kokemuksiin, ja siihen on sisällytetty kansainvälisellä tasolla Yhdistyneiden
Kansakuntien puitteissa hyväksytyn kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification
and Labelling of Chemicals, GHS) mukaiset aineiden ja
seosten luokitus- ja merkintäkriteerit.
Tietyt direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY vahvistetut luokitusta ja merkintöjä koskevat säännökset ovat
perustana sovellettaessa muuta yhteisön lainsäädäntöä; tällainen säädös on muun muassa pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (6).

(1) EUVL C 120, 16.5.2008, s. 50.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2008 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. marraskuuta 2008.
(3) EUV L 353, 31.12.2008, s. 1.
(4) EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.
(5) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.
(6) EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 648/2004 seuraavasti:

1) Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (7), sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006,
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla asetuksen tekstissä;

2) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1272/2008 (*) 45 artiklan soveltamista valmistajien,
jotka saattavat markkinoille tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluvia aineita ja/tai seoksia, on pidettävä jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla seuraavat tiedot:
(*) EUV L 353, 31.12.2008, s. 1.”
(7) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1. Oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.
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3) Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:
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2 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen

”1.
Tämän artiklan 2–6 kohdan säännökset eivät rajoita
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 niiden säännösten soveltamista, jotka koskevat aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä.”

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Edellä olevan 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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