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5. Käytölle ei saa myöntää lupaa, jos se merkitsisi liitteessä XVII asetetun rajoituksen 

lieventämistä.

6. Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos hakemus on tehty 61 artiklan vaatimusten 

mukaisesti.

7. Jos lupahakemus sisältää 61 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot, nämä tiedot 

otetaan huomioon määritettäessä tämän artiklan 8 kohdan mukaisen määräaikaisen 

tarkastelujakson kesto.

8. Lupia tarkastellaan uudelleen määräajoin (jakson kesto määritetään tapauskohtaisesti),

tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia päätöksiä tulevista 

uudelleentarkastelujaksoista, ja niille asetetaan yleensä ehtoja, esimerkiksi seurannan 

osalta.

9. Luvassa on täsmennettävä:

a) henkilö(t), jo(i)lle lupa myönnetään;

b) aineen (aineiden) tunnistetiedot;

c) käyttötarkoitus, johon lupa myönnetään;

d) mahdolliset ehdot, joilla lupa myönnetään;

e) määräaika, jonka kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen;

f) mahdolliset seurantajärjestelyt.
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10. Sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan ehdoissa määrätään, haltijan on varmistettava, että 

altistumistaso alennetaan niin alhaiseksi kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

60 artikla

Lupien uudelleentarkastelu

1. Edellä 59 artiklan mukaisesti myönnettyjen lupien katsotaan olevan voimassa, kunnes 

komissio päättää uudelleentarkastelun yhteydessä muuttaa lupaa tai peruuttaa sen, 

edellyttäen, että luvan haltija jättää tarkistusraportin vähintään 18 kuukautta ennen 

määräaikaisen uudelleentarkastelujakson päättymistä. Sen sijaan, että luvan haltija 

toimittaisi uudelleen kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen hakemuksen osat, hän 

voi toimittaa ainoastaan nykyisen luvan numeron, ellei toisesta, kolmannesta ja neljännestä

alakohdasta muuta johdu.

Edellä 59 artiklan mukaisesti myönnetyn luvan haltijan on toimitettava ajantasaistettu 

versio hakemukseensa mahdollisesti sisältyvästä korvaussuunnitelmasta. Jos haltija ei 

pysty osoittamaan, että riski on asianmukaisesti hallinnassa, hänen on toimitettava 

ajantasaistettu versio alkuperäiseen hakemukseen sisältyvästä sosioekonomisesta 

analyysista, vaihtoehtojen analyysista ja korvaussuunnitelmasta.

Jos hakija voi nyt osoittaa, että riski on asianmukaisesti hallinnassa, hänen on toimitettava 

ajantasaistettu kemikaaliturvallisuusraportti.

Jos jotkin muut alkuperäisen hakemuksen osat ovat muuttuneet, hakijan on toimitettava 

myös nämä osat ajantasaistettuina.
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2. Lupia voidaan tarkastella uudelleen milloin tahansa, jos:

a) alkuperäiseen lupaan liittyvät olosuhteet ovat muuttuneet siten, että ne vaikuttavat 

ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaan riskiin tai sosioekonomiseen 

vaikutukseen; tai

b) uutta tietoa mahdollisista korvaavista aineista tulee saataville.

Komissio vahvistaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa luvan haltija(t) voi(vat) 

toimittaa tarkastelua varten tarvittavia lisätietoja, ja ilmoittaa, mihin mennessä se tekee 

päätöksen 63 artiklan mukaisesti.

3. Ottaen huomioon oikeasuhteisuuden periaatteen komissio voi tarkistuspäätöksessään 

muuttaa lupaa tai perua luvan päätöksentekopäivästä lähtien, jos lupaa ei muuttuneiden 

olosuhteiden perusteella olisi myönnetty.

Sellaisissa tapauksissa, joissa ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuu vakava ja 

välitön vaara, komissio voi oikeasuhteisuuden periaatteen huomioon ottaen keskeyttää 

luvan voimassaolon, kunnes uudelleentarkastelu on suoritettu.

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, kyseiselle aineen 

käyttötarkoitukselle myönnettyjä lupia voidaan tarkastella uudelleen.

5. Jos direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ympäristötavoitteita ei 

saavuteta, kyseiselle aineen käyttötavalle asianomaisen jokialueen osalta myönnettyjä lupia 

voidaan tarkastella uudelleen.
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6. Jos aineen käyttötapa myöhemmin kielletään tai sitä rajoitetaan muuten pysyvistä 

orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa 850/20041, komissio peruuttaa luvan kyseiselle käyttötavalle.

61 artikla

Lupahakemukset

1. Lupahakemus on jätettävä kemikaalivirastolle.

2. Lupahakemuksen voivat jättää aineen valmistaja(t), maahantuoja(t) ja/tai jatkokäyttäjä(t). 

Hakemuksen voi jättää yksi tai useampi henkilö.

3. Hakemus voidaan jättää yhdestä tai useammasta aineesta ja yhdestä tai useammasta 

käyttötarkoituksesta. Hakemus voidaan jättää hakijan omia käyttötarkoituksia varten ja/tai 

niitä käyttötarkoituksia varten, joita varten hakija aikoo saattaa aineen markkinoille.

4. Lupahakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) aineen (aineiden) tunnistetiedot, siten kuin liitteessä VI olevassa 2 jaksossa 

täsmennetään;

b) hakemuksen jättävän henkilön tai henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä käyttötarkoitusta varten lupaa haetaan, ja 

selostetaan aineen mahdollinen käyttö valmisteissa ja/tai aineen sisällyttäminen 

esineisiin;

  

1 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7; oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5.
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d) liitteen I säännösten mukainen kemikaaliturvallisuusraportti, joka kattaa aineen 

(aineiden) käytöstä ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 

johtuvat liitteessä XIV täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista, 

ellei sitä ole jo toimitettu osana rekisteröintiä;

e) analyysi vaihtoehdoista ottaen huomioon niiden riskit sekä korvaamisen tekninen ja 

taloudellinen toteutettavuus.

5. Hakemukseen voidaan liittää:

a) liitteen XV mukaisesti suoritettu sosioekonominen analyysi;

b) tarvittaessa aineen korvaamista koskeva suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 

kehittäminen, sekä hakijan ehdottamia toimia koskeva aikataulu;

c) perustelut sille, että ei oteta huomioon ihmisten terveyteen ja ympäristöön 

kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat joko:

i) sellaiselta laitokselta tulevista aineen päästöistä, jolle on myönnetty lupa 

direktiivin 96/61/EY mukaisesti; tai

ii) aineen päästöistä pistekuormituslähteestä, mihin sovelletaan direktiivin 

2000/60/EY 11 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettua vaatimusta ennalta 

tapahtuvasta sääntelystä ja kyseisen direktiivin 16 artiklan nojalla annettua 

lainsäädäntöä.
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6. Hakemukseen ei sisällytetä ihmisten terveydelle koituvia riskejä, jotka aiheutuvat aineen 

käytöstä lääkinnällisessä laitteessa, jota säännellään direktiiveillä 90/385/ETY, 93/42/ETY 

tai 98/79/EY.

7. Lupahakemukseen on liitettävä IX osaston mukainen maksu.

62 artikla

Myöhemmät lupahakemukset

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin käyttötarkoitusta, myöhempi hakija voi viitata 61

artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti toimitettuihin 

aiemman hakemuksen osiin, jos myöhemmällä hakijalla on aiemman hakijan lupa viitata 

kyseisiin hakemuksen osiin.

2. Jos lupa on myönnetty aineen jollekin käyttötarkoitukselle, myöhempi hakija voi viitata 

61 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti toimitettuihin 

luvanhaltijan hakemuksen osiin, jos myöhemmällä hakijalla on luvanhaltijan lupa viitata 

kyseisiin hakemuksen osiin.
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63 artikla

Lupapäätöksiin liittyvä menettely

1. Kemikaalivirasto vahvistaa hakemuksen vastaanottamispäivän. Kemikaaliviraston 

riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean on annettava 

lausuntoluonnoksensa kymmenen kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

2. Kemikaalivirasto antaa, tietojensaantioikeutta koskevat 117 ja 118 artiklat huomioon 

ottaen, verkkosivuillaan saataville yleiset tiedot käyttötarkoituksista, joista hakemuksia on 

vastaanotettu, ja ilmoittaa määräajan, johon mennessä kolmannet osapuolet voivat 

toimittaa tietoja vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista.

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa aluksi, että 

hakemus sisältää kaikki 61 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat luvan myöntämisen 

kannalta olennaisia. Tarvittaessa komiteat esittävät toisiaan kuullen hakijalle yhteisen 

pyynnön toimittaa lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 61 artiklan vaatimusten mukaiseksi. 

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea voi pyytää hakijaa tai kolmansia 

osapuolia toimittamaan määrätyssä ajassa lisätietoja mahdollisista vaihtoehtoisista aineista 

ja teknologioista, jos se katsoo tämän olevan tarpeen. Kukin komitea ottaa lisäksi 

huomioon mahdolliset kolmansien osapuolten toimittamat tiedot.
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4. Lausuntoluonnoksissa on oltava seuraavat osat:

a) riskinarviointikomitea: arvio ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvasta 

riskistä, joka johtuu aineen käyttötavasta (käyttötavoista) sellaisina kuin ne on 

kuvattu hakemuksessa ja tarvittaessa arvio mahdollisista vaihtoehdoista aiheutuvista 

riskeistä;

b) sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea: arvio sosioekonomisista tekijöistä 

sekä saatavilla olevista, sopivista ja teknisesti toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista, 

jotka liittyvät aineen käyttötapaan (käyttötapoihin) sellaisina kuin ne on kuvattu 

hakemuksessa, kun hakemus on tehty 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

5. Kemikaalivirasto lähettää kyseiset lausuntoluonnokset hakijalle 1 kohdassa säädetyn 

määräajan kuluessa. Hakija voi yhden kuukauden kuluessa lausuntoluonnoksen 

vastaanottamisesta toimittaa kirjallisen ilmoituksen aikeestaan esittää huomautuksia. 

Lausuntoluonnos katsotaan vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluttua siitä päivästä, jona 

kemikaalivirasto on lähettänyt sen.

Jos hakija ei halua esittää huomautuksia, kemikaalivirasto lähettää kyseiset lausuntonsa 

komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle 15 päivän kuluessa hakijan huomautuksien 

esittämiselle asetetun määräajan päättymisestä tai 15 päivän kuluessa sen ilmoituksen 

vastaanottamisesta, jossa hakija ilmoittaa, ettei hän aio esittää huomautuksia.
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Jos hakija aikoo esittää huomautuksia, hänen on lähetettävä huomautuksensa kirjallisina 

kemikaalivirastolle kahden kuukauden kuluessa lausuntoluonnoksen vastaanottamisesta. 

Komiteat tarkastelevat huomautuksia ja antavat lopulliset lausuntonsa kahden kuukauden 

kuluessa kirjallisten huomautusten vastaanottamisesta ottaen kyseiset huomautukset 

tarvittaessa huomioon. Tätä päätöstä seuraavien 15 päivän kuluessa kemikaalivirasto 

lähettää lausunnot ja niihin liitetyt kirjalliset huomautukset komissiolle, jäsenvaltioille ja 

hakijalle.

6. Kemikaalivirasto määrittää 117 ja 118 artiklan mukaisesti, mitkä sen lausuntojen osat ja 

niiden mahdollisten liitteiden osat olisi asetettava sen verkkosivuille julkisesti saataville.

7. Edellä 62 artiklan 1 kohdan mukaisissa tapauksissa kemikaalivirasto käsittelee hakemuksia 

yhdessä, edellyttäen että ensimmäistä hakemusta koskevia määräaikoja voidaan noudattaa.

8. Komissio laatii luonnoksen lupapäätökseksi kolmen kuukauden kuluessa kemikaaliviraston 

lausuntojen vastaanottamisesta. Lopullinen päätös luvan myöntämisestä tai epäämisestä 

tehdään 132 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9. Komission päätösten tiivistelmät, lupanumero mukaan luettuna, julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä ja asetetaan julkisesti saataville tietokantaan, jonka 

kemikaalivirasto perustaa ja jonka se pitää ajan tasalla.

10. Edellä 62 artiklan 2 kohdan mukaisissa tapauksissa tämän artiklan 1 kohdassa asetettu 

määräaika lyhennetään viiteen kuukauteen.
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3 luku

Lupamenettelyt toimitusketjussa

64 artikla

Luvanhaltijoiden velvollisuus

Luvanhaltijoiden sekä 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen jatkokäyttäjien, jotka sisällyttävät 

aineita valmisteisiin, on lisättävä lupanumero merkintöihin ennen aineen tai ainetta sisältävän 

valmisteen saattamista markkinoille luvan saanutta käyttötapaa varten, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta direktiivin 67/548/ETY ja direktiivin 1999/45/EY soveltamista. Tämä on tehtävä 

viipymättä sen jälkeen, kun lupanumero on asetettu julkisesti saataville 63 artiklan 9 kohdan 

mukaisesti.

65 artikla

Jatkokäyttäjät

1. Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava 

tästä kemikaalivirastolle kolmen kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä toimituksesta.

2. Kemikaalivirasto perustaa ja pitää ajan tasalla rekisterin jatkokäyttäjistä, jotka ovat tehneet 

ilmoituksen 1 kohdan mukaisesti. Kemikaalivirasto antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille oikeuden käyttää tätä rekisteriä.
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VIII OSASTO

TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, VALMISTEIDEN JA ESINEIDEN

VALMISTUSTA, MARKKINOILLE SAATTAMISTA JA KÄYTTÖÄ

KOSKEVAT RAJOITUKSET

1 luku

Yleiset seikat

66 artikla

Yleiset säännökset

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 

rajoitus liitteessä XVII, ei ole sallittua sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä, ellei aine 

ole kyseisen rajoituksen edellytysten mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 

valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai käyttöön, joka on tarkoitettu tieteelliseen 

tutkimukseen ja kehittämiseen. Liitteessä XVII täsmennetään, sovelletaanko rajoitusta 

tuote- tai prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä suurin määrä, 

johon poikkeusta voidaan soveltaa.

2. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta aineiden käyttöön direktiivissä 76/768/ETY 

määritellyissä kosmeettisissa valmisteissa kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä koskevien rajoitusten osalta.

3. Jäsenvaltio voi ...* saakka pitää voimassa aineen valmistusta, markkinoille saattamista tai 

käyttöä koskevat olemassa olevat ja tiukemmat rajoitukset liitteen XVII osalta edellyttäen, 

että kyseiset rajoitukset on ilmoitettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 

mukaisesti. Komissio laatii ja julkaisee luettelon näistä rajoituksista viimeistään ...**.

  

* kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
** kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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2 luku

Rajoitusmenettely

67 artikla

Uusien rajoitusten antaminen ja nykyisten rajoitusten muuttaminen

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten terveydelle 

tai ympäristölle vaaran, jota ei voida hyväksyä ja johon on puututtava yhteisön tasolla, 

liite XVII on muutettava 132 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 

antamalla uusia rajoituksia tai muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä rajoituksia, jotka 

koskevat sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä käytettävien aineiden valmistusta, käyttöä 

tai markkinoille saattamista, 68–72 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tällaisessa 

päätöksessä on otettava huomioon rajoituksen sosioekonominen vaikutus, mukaan lukien 

vaihtoehtojen saatavuus.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta aineen käyttöön erotettuna välituotteena 

tuotantolaitoksen alueella.

2. Niiden sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä olevien aineiden osalta, jotka luokitellaan 

syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden 

luokkaan 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi ja joita kuluttaja voi käyttää ja joiden kulutuskäytölle 

komissio ehdottaa rajoituksia, liite XVI on muutettava 132 artiklan 3 kohdassa säädetyn 

menettelyn mukaisesti. Asetuksen 68–72 artiklaa ei sovelleta.
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68 artikla

Ehdotuksen valmistelu

1. Jos komissio katsoo, että aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö 

sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle 

riskin, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja johon on puututtava, se pyytää 

kemikaalivirastoa valmistelemaan liitteen XV vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston.

2. Kemikaalivirasto tarkastelee liitteessä XIV lueteltua ainetta koskevan 57 artiklan 1 kohdan 

c alakohdan i alakohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, aiheuttaako kyseisen aineen 

käyttö esineissä ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei voida riittävästi hallita. 

Jos kemikaalivirasto katsoo, että riskiä ei voida riittävästi hallita, se laatii liitteen XV 

vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston.

3. Aloittaakseen rajoitusmenettelyn Kemikaalivirasto ehdottaa rajoituksia 12 kuukauden 

kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun komission pyynnön vastaanottamisesta, jos kyseisestä 

aineistosta käy ilmi, että tarvitaan nykyisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön 

laajuisia toimia.

4. Jos jäsenvaltio katsoo, että aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö 

sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle 

riskin, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja johon on puututtava, sen on ilmoitettava 

kemikaalivirastolle, että se aikoo valmistella liitteen XV asiaankuuluvien osien 

vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston. Jos aine ei sisälly tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettuun kemikaaliviraston ylläpitämään luetteloon, jäsenvaltion on valmisteltava 

liitteen XV vaatimusten mukainen asiakirja-aineisto 12 kuukauden kuluessa 

kemikaalivirastolle ilmoittamisesta. Jos kyseisestä aineistosta käy ilmi, että tarvitaan 

nykyisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön laajuisia toimia, jäsenvaltion on 

toimitettava aineisto kemikaalivirastolle liitteessä XV määritellyssä muodossa 

rajoitusmenettelyn aloittamiseksi.
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Kemikaaliviraston tai jäsenvaltioiden on viitattava mahdolliseen kemikaalivirastolle tai 

jäsenvaltiolle toimitettuun, tämän asetuksen mukaiseen asiakirja-aineistoon, 

kemikaaliturvallisuusraporttiin tai riskinarviointiin. Kemikaaliviraston tai jäsenvaltioiden 

on viitattava myös riskinarviointeihin, jotka liittyvät yhteisön muiden asetusten tai 

direktiivien soveltamiseen. Muiden yhteisön lainsäädännön nojalla perustettujen 

samanlaisia tehtäviä hoitavien elinten, esimerkiksi erillisvirastojen, on toimitettava tätä 

tarkoitusta varten pyynnöstä tietoja kemikaalivirastolle tai kyseiselle jäsenvaltiolle.

Riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea tarkistavat, 

onko toimitettu asiakirja-aineisto liitteen XV vaatimusten mukainen. Asianmukainen 

komitea ilmoittaa kemikaalivirastolle tai rajoituksia ehdottavalle jäsenvaltiolle 30 päivän

kuluessa kyseisen aineiston vastaanottamisesta, onko aineisto vaatimusten mukainen. Jos 

aineisto ei vastaa vaatimuksia, syyt on ilmoitettava kemikaalivirastolle tai jäsenvaltiolle 

kirjallisesti 45 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Kemikaaliviraston tai jäsenvaltion on 

saatettava asiakirja-aineisto vaatimusten mukaiseksi 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 

se vastaanotti komiteoiden ilmoittamat syyt; muussa tapauksessa tässä luvussa tarkoitettu 

menettely lopetetaan. Kemikaalivirasto julkistaa viipymättä komission tai jäsenvaltion 

aikomuksen käynnistää ainetta koskeva rajoitusmenettely ja ilmoittaa asiasta niille, jotka 

tekivät kyseistä ainetta koskevan rekisteröinnin.

5. Kemikaalivirasto pitää yllä luetteloa aineista, joiden osalta joko kemikaalivirasto tai jokin 

jäsenvaltio suunnittelee liitteen XV vaatimusten mukaista asiakirja-aineistoa tai on 

laatimassa sitä ehdotettua rajoitusta varten. Jos aine on luettelossa, muuta tällaista 

asiakirja-aineistoa ei laadita. Jos joko jäsenvaltio tai kemikaalivirasto ehdottaa, että 

liitteessä XVII lueteltua olemassa olevaa rajoitusta olisi tarkasteltava uudelleen, tehdään 

132 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja jäsenvaltion tai 

kemikaaliviraston esittämien todisteiden pohjalta päätös siitä, tarkastellaanko rajoitusta 

uudelleen.
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6. Kemikaalivirasto asettaa viipymättä julkisesti verkkosivuillaan saataville kaikki liitteen 

XV mukaiset asiakirja-aineistot, mukaan luettuina tiedot tämän artiklan 3 ja 4 kohdan 

mukaisesti ehdotetuista rajoituksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 117 ja 118 artiklan 

soveltamista. Julkaisupäivämäärä on ilmoitettava selvästi. Kemikaalivirasto kehottaa 

kaikkia, joiden etuja asia koskee, esittämään yksin tai yhdessä kuuden kuukauden kuluessa 

julkaisemisesta:

a) asiakirja-aineistoja ja ehdotettuja rajoituksia koskevia huomioita;

b) ehdotettuja rajoituksia koskevan sosioekonomisen analyysin tai analyysiin tarvittavaa 

tietoa, jossa tarkastellaan ehdotettujen rajoitusten etuja ja haittoja. Analyysin on 

oltava liitteen XVI vaatimusten mukainen.

69 artikla

Kemikaaliviraston lausunto: riskinarviointikomitea

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea laatii yhdeksän kuukauden kuluessa 68 artiklan 

6 kohdassa tarkoitetusta julkaisemisesta lausunnon siitä, ovatko ehdotetut rajoitukset asianmukaisia 

ihmisten terveyteen ja/tai ympäristöön kohdistuvien riskien vähentämiseksi, joka perustuu asiakirja-

aineiston olennaisten osien tarkasteluun. Lausunnossa otetaan huomioon jäsenvaltion toimittama 

asiakirja-aineisto tai kemikaaliviraston komission pyynnöstä laatima asiakirja-aineisto ja 68 artiklan 

6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sidosryhmien palaute.
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70 artikla

Kemikaaliviraston lausunto: sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea

1. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea laatii 12 kuukauden kuluessa 68 artiklan 

6 kohdassa tarkoitetusta julkaisemisesta ehdotettuja rajoituksia koskevan lausunnon, joka 

perustuu asiakirja-aineiston olennaisten osien ja sosioekonomisten vaikutusten 

tarkasteluun. Komitea valmistelee ehdotettuja rajoituksia ja niihin liittyviä 

sosioekonomisia vaikutuksia koskevan lausuntoluonnoksen ottaen huomioon 68 artiklan 

6 kohdan b alakohdassa tarkoitetut analyysit tai niitä koskevat tiedot, jos niitä on esitetty. 

Kemikaalivirasto julkaisee lausuntoluonnoksen viipymättä verkkosivuillaan. 

Kemikaalivirasto kehottaa kaikkia, joiden etuja asia koskee, esittämään lausuntoluonnosta 

koskevat huomionsa viimeistään 60 päivän kuluttua kyseisen lausuntoluonnoksen 

julkaisemisesta.

2. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea antaa lausuntonsa viipymättä ottaen 

tarvittaessa huomioon määräajan kuluessa saadun lisäpalautteen. Lausunnossa otetaan 

huomioon 68 artiklan 6 kohdassa ja tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut eri sidosryhmien 

huomiot ja sosioekonomiset analyysit.

3. Jos riskinarviointikomitean lausunto poikkeaa merkittävästi jäsenvaltion tai komission 

ehdottamista rajoituksista, kemikaalivirasto voi jatkaa sosioekonomisesta analyysista 

vastaavan komitean lausunnolle asetettua määräaikaa enintään 90 päivällä.
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71 artikla

Lausunnon antaminen komissiolle

1. Kemikaalivirasto toimittaa komissiolle viipymättä riskinarviointikomitean ja 

sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnot ehdotetuista rajoituksista, 

jotka koskevat aineita sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä. Jos toinen tai kumpikaan 

komiteoista ei anna lausuntoa 69 artiklassa ja 70 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa 

määräajassa, kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta komissiolle ja esittää lausunnon 

puuttumisen syyt.

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä kummankin komitean lausunnot verkkosivuillaan, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 117 ja 118 artiklan soveltamista.

3. Kemikaalivirasto antaa pyynnöstä komissiolle ja/tai jäsenvaltiolle kaikki sille toimitetut tai 

sen tutkimat asiakirjat ja todisteet.

72 artikla

Komission päätös

1. Jos 67 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, komissio valmistelee liitettä XVII

koskevan muutosehdotuksen kolmen kuukauden kuluessa sosioekonomisesta analyysista 

vastaavan komitean lausunnon vastaanottamisesta tai, jos kyseinen komitea ei anna 

lausuntoa, viimeistään 70 artiklassa vahvistetun määräajan päättyessä, sen mukaan kumpi 

näistä ajankohdista on aiempi.
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Jos muutosehdotus poikkeaa alkuperäisestä ehdotuksesta tai jos siinä ei oteta huomioon 

kemikaaliviraston lausuntoja, komissio antaa liitteenä yksityiskohtaisen selvityksen 

eroavaisuuksien syistä.

2. Lopullinen päätös tehdään 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

Komissio toimittaa muutosehdotuksen jäsenvaltioille vähintään 45 päivää ennen 

äänestystä.

IX OSASTO

MAKSUT JA KUSTANNUKSET

73 artikla

Maksut ja kustannukset

1. Maksut, joita edellytetään 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 1 ja 5 kohdan, 9 artiklan 

2 kohdan, 11 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 

3 kohdan, 22 artiklan 5 kohdan, 61 artiklan 7 kohdan ja 91 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

määritetään komission asetuksessa, joka annetaan 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen viimeistään ...*.

2. Määrältään 1–10 tonnia olevan aineen rekisteröinnistä ei tarvitse suorittaa maksua, jos 

rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät kaikki liitteessä VII tarkoitetut tiedot.

  

* yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen rakenteessa ja määrässä on otettava huomioon 

tässä asetuksessa edellytetty kemikaaliviraston ja toimivaltaisten viranomaisten tekemä työ 

ja ne on vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla varmistetaan, että niistä saadut tulot 

yhdistettyinä kemikaaliviraston muihin 95 artiklan 1 kohdan mukaisiin tulonlähteisiin 

riittävät kattamaan suoritettujen palvelujen kustannukset. Rekisteröinnin osalta 

vahvistetuissa maksuissa on otettava huomioon VIII osaston nojalla mahdollisesti 

toteutettavat toimet.

6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 1 ja 5 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 4 kohdan, 

17 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 2 kohdan osalta maksujen rakenteessa ja määrässä on 

otettava huomioon rekisteröitävän aineen tonnimäärä.

Kaikissa tapauksissa vahvistetaan alennettu maksu pk-yrityksille.

11 artiklan 4 kohdan osalta maksujen rakenteessa ja määrässä on otettava huomioon, onko 

tiedot toimitettu yhteisesti vai erikseen.

Jos on tehty 10 artiklan a kohdan xi alakohdan mukainen pyyntö, maksujen rakenteessa ja 

määrässä on otettava huomioon kemikaaliviraston tekemä perustelujen arviointia koskeva 

työ.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa määritetään olosuhteet, joissa määrätty osuus 

maksuista siirretään asiaankuuluvalle jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

5. Kemikaalivirasto voi periä maksuja muista suorittamistaan palveluista.
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IX OSASTO

KEMIKAALIVIRASTO

74 artikla

Perustaminen ja tarkastelu

1. Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto REACH-järjestelmän teknisten, tieteellisten ja 

hallinnollisten näkökohtien hallinnoimiseksi ja joissakin tapauksissa täytäntöön 

panemiseksi sekä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi yhteisön tasolla näiden näkökohtien 

osalta.

2. Kemikaaliviraston toimintaa tarkastellaan viimeistään ...*.

75 artikla

Kokoonpano

1. Kemikaalivirastoon kuuluu:

a) hallintoneuvosto, jonka velvollisuudet määritellään 77 artiklassa;

b) pääjohtaja, jonka velvollisuudet määritellään 82 artiklassa;

c) riskinarviointikomitea, joka laatii kemikaaliviraston lausunnot arvioinneista, 

lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista, XI osaston mukaisista luokitusta ja 

merkintöjä koskevista ehdotuksista ja kaikista muista tämän asetuksen alaan 

liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat ihmisten terveydelle tai ympäristölle 

aiheutuvia riskejä;

  

* viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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d) sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea, joka laatii kemikaaliviraston 

lausunnot lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista ja kaikista muista tämän 

asetuksen alaan liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat mahdollisten aineita 

koskevien lainsäädäntötoimien sosioekonomisia vaikutuksia;

e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee kemikaaliviraston tai jäsenvaltioiden VI 

osaston mukaisesti ehdottamia päätösluonnoksia koskevat mahdolliset 

kiistakysymykset ja VII osaston mukaisia lupamenettelyä edellyttävien erityistä 

huolta aiheuttavien aineiden tunnistamista koskevat ehdotukset;

f) täytäntöönpanon valvontaa käsittelevä tietojenvaihtofoorumi, jäljempänä 

'tietojenvaihtofoorumi', jonka tehtävänä on koordinoida tämän asetuksen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten verkostoa;

g) sihteeristö, joka toimii pääjohtajan alaisuudessa ja jonka tehtävänä on antaa 

komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille teknistä, tieteellistä ja hallinnollista apua ja 

varmistaa niiden toimien asianmukainen yhteensovittaminen. Lisäksi se suorittaa 

kemikaalivirastolta edellytettävät ennakkorekisteröinti-, rekisteröinti- ja 

arviointimenettelyihin liittyvät tehtävät samoin kuin neuvontaa, tietokantojen 

ylläpitoa ja tiedotusta koskevat tehtävät;

h) valituslautakunta, joka päättää kemikaaliviraston päätöksiä koskevasta 

muutoksenhausta.
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2. Edellä 1 kohdan c, d ja e kohdassa tarkoitetut komiteat, jäljempänä 'komiteat', ja 

tietojenvaihtofoorumi voivat kukin perustaa työryhmiä. Ne hyväksyvät tässä tarkoituksessa 

työjärjestyksensä mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tiettyjen tehtävien 

siirtämistä kyseisille ryhmille.

3. Komiteat ja tietojenvaihtofoorumi voivat, jos ne pitävät sitä tarpeellisena, pyytää neuvoa 

asianmukaisista asiantuntijalähteistä tärkeissä ja yleisissä tieteellisissä tai eettisissä 

kysymyksissä.

76 artikla

Tehtävät

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on antaa jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille parasta 

mahdollista tieteellistä ja teknistä neuvontaa sen toimialaan kuuluvia kemikaaleja 

koskevissa kysymyksissä, jotka sille tämän asetuksen säännösten mukaisesti on osoitettu.

2. Sihteeristö huolehtii seuraavista tehtävistä:

a) sille II osastossa osoitetut tehtävät; mukaan luettuna maahantuotujen aineiden 

tehokkaan rekisteröinnin helpottaminen tavalla, joka on sellaisten velvollisuuksien 

mukainen, joita yhteisöllä on kansainvälisessä kaupassa kolmansia maita kohtaan;

b) sille III osastossa osoitetut tehtävät;
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c) sille VI osastossa osoitetut tehtävät;

d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) perustaminen ja ylläpito, joka sisältää kaikkia 

rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 

yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luettelon. Se asettaa tietokannan 

(tietokantojen) sisältämän, 118 artiklan 1 ja 2 kohdassa, paitsi jos 10 artiklan 

a kohdan xi alakohdan nojalla esitetyn pyynnön katsotaan olevan perusteltu, 

tarkoitetun tiedon julkisesti saataville maksutta verkkosivuilla. Kemikaalivirasto

antaa muun tietokantojen sisältämän tiedon saataville pyynnöstä 117 artiklan 

mukaisesti;

e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen aineiden luettelon asettaminen julkisesti 

saataville 90 päivän kuluessa tiedon vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 

118 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan antaminen sekä teknisten ja tieteellisten välineiden 

tarjoaminen käyttöön tämän asetuksen toiminnan sitä edellyttäessä, teollisuuden ja 

varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukemiseksi etenkin niiden 

laatiessa kemikaaliturvallisuusraportteja (14 artiklan, 31 artiklan 1 kohdan ja 

36 artiklan 4 kohdan mukaisesti) ja soveltaessa 10 artiklan a alakohdan 

viii alakohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa ja 19 artiklan 2 kohtaa;

g) tämän asetuksen toimintaa koskevan teknisen ja tieteellisen neuvonnan antaminen 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä jäsenvaltioiden XII osaston 

mukaisesti perustamien käyttäjätukipalvelujen avustaminen;

h) neuvojen ja avun antaminen valmistajille ja maahantuojille, jotka rekisteröivät aineen 

12 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
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i) tätä asetusta koskevien tarkentavien tietojen laatiminen muille sidosryhmille;

j) teknisen ja tieteellisen tuen antaminen komission pyynnöstä yhteistyön 

parantamiseksi eri vaiheissa yhteisön, sen jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen 

ja kolmansien maiden välillä aineiden turvallisuutta koskevissa tieteellisissä ja 

teknisissä kysymyksissä, sekä aktiivinen osallistuminen tekniseen tukeen ja 

toimintavalmiuksia kehittävään toimintaan kemikaalien moitteettoman hallinnan 

edistämiseksi kehitysmaissa;

k) tämän asetuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa koskeviin jäsenvaltioiden komitean 

päätelmiin perustuvan päätös- ja lausuntokäsikirjan ylläpitäminen;

l) kemikaaliviraston tekemien päätösten ilmoittaminen;

m) kemikaalivirastolle toimitettavia tietoja varten tarvittavien lomakkeiden 

toimittaminen.

3. Komiteat huolehtivat seuraavista tehtävistä:

a) niille VI–XI osastossa osoitetut tehtävät;

b) teknisen ja tieteellisen tuen antaminen komission pyynnöstä yhteistyön 

parantamiseksi eri vaiheissa yhteisön, sen jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen 

ja kolmansien maiden välillä aineiden turvallisuutta koskevissa tieteellisissä ja 

teknisissä kysymyksissä, sekä aktiivinen osallistuminen tekniseen tukeen ja 

toimintavalmiuksia kehittävään toimintaan kemikaalien moitteettoman hallinnan 

edistämiseksi kehitysmaissa;
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c) lausunnon laatiminen komission pyynnöstä kaikista muista kysymyksistä, jotka 

koskevat sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä esiintyvien aineiden turvallisuutta.

4. Tietojenvaihtofoorumi huolehtii seuraavista tehtävistä:

a) hyvien toimintatapojen levittäminen ja ongelmien tuominen esiin yhteisön tasolla;

b) yhdenmukaistettujen täytäntöönpanon valvontahankkeiden ja yhteisten tarkastusten 

ehdottaminen, koordinointi ja arviointi;

c) tarkastajien vaihdon koordinointi;

d) täytäntöönpanon valvontastrategioiden sekä täytäntöönpanon valvonnan parhaiden 

käytäntöjen yksilöinti;

e) työmenetelmien ja -välineiden kehittäminen paikallisten tarkastajien käyttöön;

f) sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kehittäminen;

g) yhteyksien luominen teollisuuteen ja muihin sidosryhmiin ja tarvittaessa myös alan 

kansainvälisiin järjestöihin;

h) rajoituksia koskevien ehdotusten tarkastelu lausunnon antamiseksi niiden 

toteuttamiskelpoisuudesta.
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77 artikla

Hallintoneuvoston toimivalta

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 83 artiklan mukaisesti sekä tilinpitäjän asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2343/2002 43 artiklan mukaisesti.

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

a) vahvistaa kunkin vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä yleiskertomus kemikaaliviraston 

toiminnasta edellisenä vuonna ja toimittaa se viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 

jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja tilintarkastustuomioistuimelle;

b) vahvistaa kunkin vuoden lokakuun 31 päivään mennessä kemikaaliviraston työohjelma 

seuraavaa vuotta varten ja toimittaa se jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, neuvostolle 

ja komissiolle;

c) vahvistaa kemikaaliviraston lopullinen talousarvio 95 artiklan mukaisesti ennen 

varainhoitovuoden alkua ja tarvittaessa muuttaa sitä yhteisön rahoitusosuuden ja 

kemikaaliviraston muiden tulojen mukaisesti;

d) vahvistaa monivuotinen työohjelma, jota tarkistetaan säännöllisesti.

Se vahvistaa kemikaaliviraston sisäiset säännöt ja menettelyt. Säännöt julkistetaan.

Se hoitaa kemikaaliviraston talousarvioon liittyvät 95, 96 ja 102 artiklan mukaiset tehtävänsä.
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Se käyttää kurinpidollista toimivaltaa pääjohtajan suhteen.

Se vahvistaa oman työjärjestyksensä.

Se nimittää valituslautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet 88 artiklassa säädetyn 
mukaisesti.

Se nimittää kemikaaliviraston komiteoiden jäsenet 84 artiklassa säädetyn mukaisesti.

Se toimittaa vuosittain 95 artiklan 6 kohdan mukaisesti kaikki tarvittavat tiedot 
arviointimenettelyjen tuloksista.

78 artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja enintään kuudesta 

komission nimittämästä edustajasta, mukaan lukien kolme sidosryhmiä edustavaa henkilöä, 

joilla ei ole äänioikeutta.

Kukin jäsenvaltio nimeää jäsenen hallintoneuvostoon. Neuvosto nimittää näin nimetyt 

jäsenet.
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2. Jäsenet nimitetään kemikaalien turvallisuuden tai kemikaalien sääntelyn alalta hankitun 

asianmukaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella varmistaen, että 

hallintoneuvoston jäsenillä on asiaankuuluvaa asiantuntemusta yleisistä, taloudellisista ja 

oikeudellisista asioista.

3. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää hallintoneuvoston 

jäseneksi kerran uudelleen. Ensimmäistä toimikautta varten komissio osoittaa kuitenkin 

puolet nimittämistään jäsenistä ja neuvosto osoittaa 12 nimittämistään jäsenistä, joiden 

osalta tämä kausi on kuusi vuotta.

79 artikla

Hallintoneuvoston puheenjohtajuus

1. Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii automaattisesti puheenjohtajan sijaisena 

tämän ollessa estyneenä.

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy joka 

tapauksessa silloin, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy. Samat henkilöt 

voidaan valita tehtäviinsä kerran uudelleen.

80 artikla

Hallintoneuvoston kokoukset

1. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai kun vähintään kolmasosa 

hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.
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2. Kemikaaliviraston pääjohtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

3. Edellä 75 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitettujen komiteoiden puheenjohtajat ja

tietojenvaihtofoorumin puheenjohtaja voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ilman 

äänioikeutta.

81 artikla

Äänestys hallintoneuvostossa

Hallintoneuvosto vahvistaa äänestystä koskevat menettelytapasäännöt, joissa määrätään myös 

edellytyksistä, joiden mukaan jäsen voi äänestää toisen jäsenen puolesta. Hallintoneuvosto toimii 

kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

82 artikla

Pääjohtajan tehtävät ja toimivalta

1. Kemikaalivirastoa johtaa sen pääjohtaja, joka suorittaa tehtävänsä yhteisön edun 

mukaisesti ja riippumattomana mistään erityisistä eduista.
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2. Pääjohtaja on kemikaaliviraston laillinen edustaja. Hän vastaa seuraavista tehtävistä:

a) kemikaaliviraston juoksevien asioiden hoito;

b) kaikkien kemikaaliviraston tehtävien edellyttämien resurssien hallinnointi;

c) yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen, kemikaaliviraston lausunnon antamiselle 

asetettujen määräaikojen noudattaminen;

d) riittävän ja oikea-aikaisen yhteensovittamisen varmistaminen komiteoiden ja 

tietojenvaihtofoorumin välillä;

e) sopimusten tekeminen palveluntarjoajien kanssa sekä sopimusten hallinnointi;

f) kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukon laatiminen ja talousarvion paneminen 

täytäntöön 95 ja 96 artiklan mukaisesti;

g) kaikki henkilöstöasiat;

h) sihteeristön asettaminen hallintoneuvoston käyttöön;

i) komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin työjärjestyksiä koskevien hallintoneuvoston 

lausuntoluonnosten laatiminen;
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j) kaikkiin muihin sellaisiin (76 artiklan soveltamisalaan kuuluviin) tehtäviin liittyvät 

järjestelyt hallintoneuvoston pyynnöstä, joita komissio osoittaa kemikaalivirastolle;

k) ohjelmistopakettien käyttöä koskevien edellytysten ja käyttöehtojen määritys.

3. Pääjohtaja esittää vuosittain hallintoneuvoston hyväksyttäväksi:

a) luonnoksen kemikaaliviraston kuluneen vuoden toimintakertomukseksi, jossa on 

tiedot saatujen rekisteröintiasiakirjojen, arvioitujen aineiden ja saatujen 

lupahakemusten määrästä, kemikaaliviraston saamien rajoituksia koskevien 

ehdotusten ja niistä annettujen lausuntojen määrästä, niihin liittyvien menettelyjen 

loppuun saattamiseen käytetystä ajasta sekä luvan saaneista aineista, hylätyistä 

hakemuksista ja aineista, joiden käytölle on asetettu rajoituksia; vastaanotetut 

kantelut ja niiden aiheuttamat toimenpiteet; katsauksen tietojenvaihtofoorumin 

toimintaan;

b) esityksen seuraavan vuoden työohjelmaksi;

c) esityksen tilipäätökseksi;

d) esityksen seuraavan vuoden alustavaksi talousarvioksi;

e) ehdotuksen monivuotiseksi työohjelmaksi.
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83 artikla

Pääjohtajan nimittäminen

1. Komissio esittää ehdokkaita pääjohtajan toimeen luettelon perusteella, joka laaditaan sen 

jälkeen, kun toimen täyttämisestä on julkaistu ilmoitus Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ja mahdollisesti muissa lehdissä ja verkkosivuilla.

2. Hallintoneuvosto nimittää kemikaaliviraston pääjohtajan ansioiden, todistuksin osoitettujen 

hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä kemikaaliturvallisuuden tai kemikaalien sääntelyn 

alalta hankitun asianmukaisen kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee 

päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa pääjohtaja saman menettelyn mukaisesti.

3. Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta yhden 

kerran enintään viideksi vuodeksi.
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84 artikla

Komiteoiden perustaminen

1. Kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita riskinarviointikomitean jäseniksi. Pääjohtaja laatii

ehdotetuista henkilöistä luettelon, joka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivuilla. 

Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet kyseisestä luettelosta, mukaan luettuna 

vähintään yksi jäsen mutta enintään kaksi jäsentä jokaisen ehdokkaita nimenneen 

jäsenvaltion ehdokkaista. Jäsenet nimitetään sen aseman ja kokemuksen perusteella, joka 

heillä on 76 artiklan 3 kohdassa täsmennettyjen tehtävien suorittamisesta.

2. Kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita sosioekonomisesta analyysista vastaavan 

komitean jäseniksi. Pääjohtaja laatii ehdotetuista henkilöistä luettelon, joka julkaistaan 

kemikaaliviraston verkkosivuilla. Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet kyseisestä 

luettelosta, mukaan luettuna vähintään yksi jäsen mutta enintään kaksi jäsentä jokaisen 

ehdokkaita nimenneen jäsenvaltion ehdokkaista. Jäsenet nimitetään sen aseman ja 

kokemuksen perusteella, joka heillä on 76 artiklan 3 kohdassa täsmennettyjen tehtävien 

suorittamisesta.

3. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi jäsen jäsenvaltioiden komiteaan.

4. Komiteoiden on pyrittävä siihen, että niiden jäsenillä on laaja asiaankuuluva 

asiantuntemus. Kukin komitea voi tämän vuoksi nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka 

valitaan erityisen pätevyyden perusteella.
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Komiteoiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja se voidaan uusia.

Hallintoneuvoston jäsenet eivät voi olla komiteoiden jäseniä.

Komiteoiden jäsenten apuna voi olla tieteen, tekniikan tai sääntelyyn liittyvien kysymysten 

asiantuntijoita.

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen edustajallaan ja komission edustajilla on oikeus 

osallistua kaikkiin komiteoiden kokouksiin ja kaikkiin kemikaaliviraston tai sen 

komiteoiden koolle kutsumiin työryhmiin tarkkailijoina. Myös sidosryhmiä voidaan 

tarvittaessa kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina komitean jäsenten tai 

hallintoneuvoston pyynnöstä.

5. Kuhunkin komiteaan nimitettyjen eri jäsenvaltioita edustavien jäsenten on huolehdittava 

siitä, että kemikaaliviraston tehtävät ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 

toiminta koordinoidaan asianmukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on tuettava komiteoiden jäseniä käytettävissään olevilla tieteellisillä ja 

teknisillä resursseilla. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on annettava nimittämilleen 

komiteoiden jäsenille riittävät tieteelliset ja tekniset resurssit. Kunkin jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten on autettava komiteoita ja niiden työryhmiä.
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7. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä antamasta riskinarviointikomitean tai 

sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean jäsenille tai näiden tieteellisille ja 

teknisille neuvonantajille ja asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat ristiriidassa näiden 

henkilöiden tehtävien kanssa tai kemikaaliviraston tehtävien, vastuualueiden tai 

riippumattomuuden kanssa.

8. Valmistellessaan lausuntoa kunkin komitean on yritettävä kaikin tavoin päästä 

yksimielisyyteen. Jos tällaista yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, lausunnossa esitetään 

jäsenten enemmistön kanta sekä vähemmistön kanta (kannat) perusteluineen.

9. Kukin komitea laatii esityksen omaksi työjärjestyksekseen, joka annetaan 

hallintoneuvoston hyväksyttäväksi, kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komiteat 

nimitetään ensimmäisen kerran.

Työjärjestyksessä määrätään erityisesti menettelyistä, jotka koskevat uusien jäsenten 

nimittämistä entisten jäsenten tilalle, sekä työryhmien muodostamisesta ja menettelyistä, 

jotka koskevat tiettyjen tehtävien siirtämistä työryhmille, ja kiireellisissä tapauksissa 

noudatettavan lausuntomenettelyn perustamisesta. Kunkin komitean puheenjohtaja kuuluu 

kemikaaliviraston henkilöstöön.

85 artikla

Tietojenvaihtofoorumin perustaminen

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Jäsenet on valittava sen aseman ja kokemuksen 

perusteella, joka heillä on kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta, ja heidän

on pidettävä yllä asianmukaisia yhteyksiä jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin.
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Tietojenvaihtofoorumin on pyrittävä siihen, että sillä on laaja asiaankuuluva 

asiantuntemus. Foorumi voi tämän vuoksi nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka valitaan 

erityisen pätevyyden perusteella.

Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia.

Jäsenten apuna tietojenvaihtofoorumissa voi olla tieteen tai tekniikan alojen asiantuntijoita. 

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen edustajallaan ja komission edustajilla on oikeus 

osallistua kaikkiin tietojenvaihtofoorumin ja sen työryhmien kokouksiin.

2. Myös sidosryhmiä voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina 

tietojenvaihtofoorumin jäsenten tai hallintoneuvoston pyynnöstä. Jäsenvaltioiden 

nimittämät tietojenvaihtofoorumin jäsenet varmistavat, että tietojenvaihtofoorumin tehtävät 

ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toiminta koordinoidaan asianmukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tuettava tietojenvaihtofoorumin jäsenten 

työtä tieteellisillä ja teknisillä resursseillaan. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on autettava tietojenvaihtofoorumia ja sen työryhmiä. Jäsenvaltioiden on 

pidättäydyttävä antamasta tietojenvaihtofoorumin jäsenille tai sen tieteellisille ja teknisille 

neuvonantajille ja asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat ristiriidassa näiden henkilöiden 

tehtävien kanssa tai tietojenvaihtofoorumin tehtävien ja vastuualueiden kanssa.
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4. Tietojenvaihtofoorumi laatii ehdotuksen omaksi työjärjestyksekseen, joka annetaan 

hallintoneuvoston hyväksyttäväksi, kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 

tietojenvaihtofoorumi nimitetään ensimmäisen kerran.

Työjärjestyksessä määrätään erityisesti menettelyistä, jotka koskevat puheenjohtajan 

nimittämistä, uuden puheenjohtajan nimittämistä tämän tilalle ja uusien jäsenten 

nimittämistä entisten jäsenten tilalle sekä tiettyjen tehtävien siirtämistä työryhmille.

86 artikla

Komiteoiden esittelijät ja asiantuntijoiden käyttäminen

1. Jos komitean tehtävänä on 76 artiklan mukaisesti tehdä päätös, antaa lausunto tai 

tarkastella, onko jäsenvaltion toimittama asiakirja-aineisto liitteen XV vaatimusten 

mukainen, komitea nimittää yhden jäsenistään toimimaan esittelijänä. Komitea voi 

nimittää toisen jäsenen esittelijän avustajaksi. Sekä esittelijä että hänen avustajansa 

sitoutuvat toimimaan yhteisön edun mukaisesti ja antavat tehtäviin sitoutumisestaan ja 

etunäkökohdistaan kirjallisen ilmoituksen. Komitean jäsentä ei nimitetä esittelijäksi 

yksittäiseen tapaukseen, jos hän ilmoittaa etunäkökohdasta, joka saattaa heikentää kyseisen 

tapauksen puolueetonta tarkastelua. Komitea voi milloin tahansa vaihtaa kyseisen 

esittelijän tai hänen avustajansa toiseen komitean jäseneen, jos he esimerkiksi eivät voi 

suorittaa tehtäviään asetettuun määräaikaan mennessä tai jos ilmenee mahdollisia 

etunäkökohtia.
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kemikaalivirastolle sellaisten asiantuntijoiden nimet, joilla 

on osoitettua kokemusta 76 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä ja jotka voivat osallistua 

komiteoiden työryhmiin, ja ilmoitettava näiden pätevyys ja erikoisalat.

Kemikaalivirasto ylläpitää hyväksyttyjen asiantuntijoiden ajantasaista luetteloa. 

Luettelossa on oltava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden lisäksi 

myös muita sihteeristön suoraan osoittamia asiantuntijoita.

3. Komiteoiden jäsenten tai komiteoiden tai tietojenvaihtofoorumin työryhmissä toimivien 

asiantuntijoiden tai muiden kemikaalivirastolle palveluja suorittavien henkilöiden tehtävät 

määräytyvät kemikaaliviraston ja asianomaisen henkilön tai tarvittaessa kemikaaliviraston 

ja asianomaisen henkilön työnantajan välisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Kemikaalivirasto suorittaa asianomaiselle henkilölle tai hänen työnantajalleen palkkion 

maksutaulukon perusteella, joka sisältyy hallintoneuvoston antamiin rahoitusta koskeviin 

sääntöihin. Jos kyseinen henkilö ei suorita tehtäviään, pääjohtajalla on oikeus lopettaa tai 

keskeyttää sopimuksen voimassaolo taikka jättää palkkio suorittamatta.

4. Palvelut, joita useat palveluntarjoajat voivat tarjota, voivat edellyttää 

kiinnostuksenilmaisupyynnön esittämistä, jos:

a) se tieteellisten ja teknisten näkökohtien perusteella on mahdollista, ja
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b) se soveltuu kemikaaliviraston tehtäviin ja erityisesti tarpeeseen taata ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.

Hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan ehdotuksesta asiaan sovellettavat menettelyt.

5. Kemikaalivirasto voi käyttää asiantuntijoiden palveluja muiden sille kuuluvien 

erityistehtävien suorittamiseksi.

87 artikla

Pätevyys ja etunäkökohdat

1. Komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin kokoonpano on julkistettava. Yksittäiset jäsenet 

voivat pyytää, ettei heidän nimiään julkisteta, jos he katsovat julkistamisen asettavan 

heidät vaaraan. Pääjohtaja päättää, noudatetaanko kyseisiä pyyntöjä. Jokaisen nimityksen 

julkistamisen yhteydessä on eriteltävä kunkin jäsenen ammatillinen pätevyys.

2. Hallintoneuvoston jäsenet, pääjohtaja sekä komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin jäsenet 

antavat ilmoituksen tehtäviin sitoutumisestaan samoin kuin ilmoituksen 

etunäkökohdistaan, joiden voidaan katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan. 

Kyseiset ilmoitukset tehdään kirjallisesti vuosittain.
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3. Hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan, komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin jäsenten ja 

kaikkien kokoukseen osallistuvien asiantuntijoiden on ilmoitettava jokaisessa kokouksessa 

sellaisista etunäkökohdista, joiden voidaan katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan 

esityslistalla olevien asioiden käsittelyssä. Etunäkökohdista ilmoittanut henkilö ei saa 

osallistua kyseisiä esityslistan kohtia koskevaan äänestykseen.

88 artikla

Valituslautakunnan perustaminen

1. Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

2. Puheenjohtajalla ja kahdella muulla jäsenellä on varajäsenet, jotka edustavat heitä heidän 

poissa ollessaan.

3. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, muut jäsenet ja heidän varajäsenensä komission 

laatimasta pätevien ehdokkaiden luettelosta kemikaaliturvallisuuden, luonnontieteiden tai 

sääntely- tai oikeusmenettelyjen kannalta merkityksellisen kokemuksen ja 

asiantuntemuksen perusteella.

Hallintoneuvosto voi nimittää ylimääräisiä jäseniä ja heidän varajäseniään pääjohtajan 

suosituksesta saman menettelyn mukaisesti, jos tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että 

valitukset voidaan käsitellä tyydyttävässä ajassa.
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4. Komissio päättää valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksista 132 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

89 artikla

Valituslautakunnan jäsenet

1. Valituslautakunnan jäsenten, myös puheenjohtajan ja varajäsenten, toimikausi on viisi 

vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa yhden kerran.

2. Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia. Päätöksiä tehdessään heitä eivät sido 

mitkään ohjeet.

3. Valituslautakunnan jäsenet eivät saa hoitaa muita kemikaaliviraston tehtäviä. Jäsenten 

toimi voi olla osa-aikainen.

4. Valituslautakunnan jäsenet voidaan vapauttaa tehtävistään tai heidän nimensä voidaan 

poistaa luettelosta asianomaisen henkilön toimikauden kestäessä vain, jos tähän on 

painavat syyt ja jos komissio tekee tätä koskevan päätöksen saatuaan hallintoneuvostolta 

lausunnon.

5. Valituslautakunnan jäsen ei voi osallistua muutoksenhakumenettelyyn, jos asia koskee 

hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jompaakumpaa menettelyn 

osapuolista tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota muutoksenhaku 

koskee.
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6. Jos valituslautakunnan jäsen ei 5 kohdassa mainituista syistä katso voivansa osallistua 

johonkin muutoksenhakumenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle. 

Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi jäävätä valituslautakunnan jäsenen 5 kohdassa 

mainituista syistä tai jos tätä epäillään puolueellisuudesta. Jääväysperusteena ei voi käyttää 

jäsenen kansallisuutta.

7. Valituslautakunta päättää, miten 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä. 

Asianomainen jäsen ei osallistu asian käsittelyyn. Valituslautakuntaan otetaan kyseisen 

jäsenen tilalle tämän päätöksen tekoa varten varajäsen.

90 artikla

Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta

1. Muutosta voidaan hakea kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 9 artiklan, 

20 artiklan, 27 artiklan 6 kohdan, 30 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 50 artiklan nojalla.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti tehdyllä valituksella on lykkäävä vaikutus.

91 artikla

Asiavaltuus muutoksenhaussa sekä muutoksenhaun määräaika, maksut ja muoto

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat hakea muutosta päätökseen, joka on 

osoitettu heille, tai päätökseen, jolla on suora ja yksilöllinen vaikutus heihin, vaikka se olisi 

osoitettu jollekin toiselle henkilölle.
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2. Valitus ja sen perusteet on toimitettava kemikaalivirastolle kirjallisesti kolmen kuukauden 

kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi kyseiselle henkilölle, tai jos tällaista 

tiedoksiantoa ei ole suoritettu, kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon 

asiasta, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3. Kemikaaliviraston päätökseen muutosta hakevien henkilöiden saattaa olla tarpeen maksaa 

IX osaston mukainen maksu.

92 artikla

Valituksen tutkiminen ja valitusta koskeva päätös

1. Jos pääjohtaja katsoo valituslautakunnan puheenjohtajaa kuultuaan, että valitus voidaan 

ottaa käsiteltäväksi ja että sille on perusteita, hän voi oikaista päätöksen 30 päivän kuluessa 

91 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetun valituksen jättämisestä.

2. Muissa kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa valituslautakunnan 

puheenjohtaja tutkii, voidaanko valitus ottaa käsiteltäväksi, 30 päivän kuluessa 91 artiklan 

2 kohdan mukaisesti toimitetun valituksen jättämisestä. Jos se voidaan ottaa käsiteltäväksi, 

valituslautakunnalle annetaan tehtäväksi sen perusteiden tutkiminen. 

Muutoksenhakumenettelyn osapuolilla on menettelyn aikana oikeus esittää suullisia 

huomautuksia.

3. Valituslautakunta voi käyttää kaikkia kemikaaliviraston toimivaltaan kuuluvia valtuuksia 

tai antaa asian kemikaaliviraston toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi jatkotoimia varten.
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4. Komissio määrittää valituslautakuntaa koskevat menettelyt 132 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen.

93 artikla

Asian saattaminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen

ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

1. Muutosta voidaan hakea yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai 

yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 225 tai 230 artiklan edellytysten 

mukaisesti valituslautakunnan tekemään päätökseen, tai niissä tapauksissa, joissa ei ole 

muutoksenhakuoikeutta valituslautakunnassa, kemikaaliviraston tekemään päätökseen.

2. Jos kemikaalivirasto laiminlyö päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan 

panna vireille yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai yhteisöjen

tuomioistuimessa perustamissopimuksen 225 tai 232 artiklan mukaisesti.

3. Kemikaaliviraston on toteutettava toimenpiteet, joita yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 

tuomioistuimen tai yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano edellyttää.

94 artikla

Ristiriitaisuudet muiden elinten antamien lausuntojen kanssa

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on tarkkailla ja ennakoida mahdollisia ristiriitaisuuksia omien 

lausuntojensa ja muiden yhteisön lainsäädännön nojalla perustettujen, samanlaisia yleisen 

edun mukaisia tehtäviä hoitavien elinten antamien lausuntojen välillä.
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2. Jos kemikaalivirasto havaitsee mahdollisesti ristiriitaisia kantoja, sen on otettava yhteys 

kyseiseen elimeen sen varmistamiseksi, että kummatkin osapuolet saattavat kaikki 

asiaankuuluvat tieteelliset tai tekniset tiedot toisen osapuolen käyttöön ja että mahdolliset 

tieteelliset tai tekniset ristiriitaisuudet yksilöidään.

3. Jos havaitaan ristiriitaisia tieteellisiä tai teknisiä kantoja, jotka on esittänyt jokin yhteisön 

erillisvirasto tai komission tiedekomitea, viraston ja kyseisen elimen on tehtävä yhteistyötä 

joko ristiriitaisuuden ratkaisemiseksi tai laatiakseen yhteisen komissiolle toimitettavan 

asiakirjan, jossa selvitetään ristiriitaisten kantojen tieteelliset ja/tai tekniset näkökohdat.

95 artikla

Kemikaaliviraston talousarvio

1. Kemikaaliviraston tulot koostuvat:

a) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon (pääluokka "Komissio") sisältyvästä 

yhteisön tuesta;

b) yritysten suorittamista maksuista;

c) jäsenvaltioiden vapaaehtoisesta rahallisesta tuesta.

2. Kemikaaliviraston menot käsittävät henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja 

toimintamenot.
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3. Kunkin vuoden helmikuun 15 päivään mennessä pääjohtaja laatii alustavan 

talousarvioesityksen, joka käsittää seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 

toimintamenot ja työohjelman, ja toimittaa hallintoneuvostolle tämän alustavan esityksen 

sekä henkilöstösuunnitelman, johon liittyy alustava henkilöstötaulukko.

4. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

5. Hallintoneuvosto laatii vuosittain pääjohtajan laatiman esityksen perusteella 

ennakkoarvion kemikaaliviraston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. 

Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstösuunnitelmaa 

koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

6. Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota koskevan 

alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä 

yhteisesti 'budjettivallan käyttäjä'.

7. Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, jotka se katsoo 

henkilöstösuunnitelman ja yleisestä talousarviosta suoritettavan tuen määrän osalta 

välttämättömiksi, Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota koskevaan alustavaan 

esitykseen, ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle 

perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.

8. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kemikaaliviraston tukea koskevat määrärahat.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa kemikaaliviraston henkilöstösuunnitelman.
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9. Hallintoneuvosto vahvistaa kemikaaliviraston talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun 

Euroopan yhteisöjen yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan 

tarvittaessa vastaavasti.

10. Kaikki muutokset talousarvioon, mukaan luettuna henkilöstösuunnitelma, tehdään edellä 

tarkoitettua menettelyä noudattaen.

11. Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa 

hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, 

erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. 

Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se 

toimittaa sen hallintoneuvostolle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

96 artikla

Kemikaaliviraston talousarvion toteuttaminen

1. Pääjohtaja vastaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävistä ja toteuttaa kemikaaliviraston 

talousarvion.

2. Kemikaaliviraston tilinpitäjä valvoo kemikaaliviraston maksusitoutumismäärärahojen ja 

maksumäärärahojen käyttöä sekä kemikaaliviraston tulojen vahvistamista ja perimistä.
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3. Kemikaaliviraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen 

varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään 

kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission 

tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset asetuksen 

(EY, Euratom) N:o 1605/2002 128 artiklan mukaisesti.

4. Komission tilinpitäjä toimittaa kemikaaliviraston alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen 

varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle 

viimeistään kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. 

Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Saatuaan kemikaaliviraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka 

tilintarkastustuomioistuin on laatinut asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 129 artiklan 

mukaisesti, pääjohtaja laatii kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan 

ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

6. Hallintoneuvosto antaa lausunnon kemikaaliviraston lopullisesta tilinpäätöksestä.

7. Pääjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 

seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä.
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8. Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

9. Pääjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin 

viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Hän toimittaa tämän vastauksen myös 

hallintoneuvostolle.

10. Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 

suosituksesta pääjohtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion 

toteuttamisesta.

97 artikla

Petostentorjunta

1. Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi kemikaalivirastoon 

sovelletaan rajoituksetta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 

25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1073/19991 säännöksiä.

2. Kemikaalivirastoa sitoo Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista 

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission 

välillä 25 päivänä toukokuuta 1999 tehty toimielinten välinen sopimus 

1999/1074/Euratom2, ja se antaa välittömästi aiheelliset määräykset, joita sovelletaan 

kemikaaliviraston koko henkilöstöön.

  

1 EUVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
2 EUVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
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3. Rahoituspäätöksissä ja niistä johtuvissa täytäntöönpanoa koskevissa sopimuksissa tai 

asiakirjoissa on todettava nimenomaisesti, että tilintarkastustuomioistuin ja OLAF voivat 

tarvittaessa tehdä tarkastuksia kemikaaliviraston varojen edunsaajien ja niiden jakamisesta 

vastaavien toimihenkilöiden luona.

98 artikla

Varainhoitoasetus

Hallintoneuvosto vahvistaa kemikaalivirastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt 

komissiota kuultuaan. Säännöt voivat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 ainoastaan, 

jos kemikaaliviraston toiminta sitä nimenomaisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen 

etukäteen suostumuksensa.

99 artikla

Kemikaaliviraston oikeushenkilöllisyys

1. Kemikaalivirasto on yhteisön elin, ja se on oikeushenkilö. Kemikaalivirastolla on kussakin 

jäsenvaltiossa laajin oikeushenkilölle kansallisen lainsäädännön mukaan kuuluva 

oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä 

esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

2. Kemikaalivirastoa edustaa sen pääjohtaja.
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100 artikla

Kemikaaliviraston vastuu

1. Kemikaaliviraston sopimussuhteeseen perustuva vastuu määräytyy sopimukseen 

sovellettavan lain mukaan. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia 

kemikaaliviraston tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

2. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevissa asioissa kemikaaliviraston on korvattava 

kemikaaliviraston tai sen henkilöstön tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot 

jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta tällaisten vahinkojen korvaamista koskevissa 

riita-asioissa.

3. Toimihenkilöiden henkilökohtaista taloudellista ja kurinpidollista vastuuta 

kemikaalivirastoa kohtaan säännellään kemikaaliviraston henkilöstöön sovellettavissa asiaa 

koskevissa määräyksissä.

101 artikla

Kemikaaliviraston erioikeudet ja vapaudet

Kemikaalivirastoon sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa 

pöytäkirjaa.
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102 artikla

Henkilöstösäännöt

1. Kemikaaliviraston henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muihin 

toimenhaltijoihin sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Kemikaalivirasto käyttää 

henkilöstöönsä nähden valtuuksia, jotka on annettu nimittävälle viranomaiselle.

2. Hallintoneuvosto antaa tarvittavat soveltamissäännökset yhteisymmärryksessä komission 

kanssa.

3. Kemikaaliviraston henkilöstö muodostuu komission tai jäsenvaltioiden määräämistä tai 

tilapäisesti siirtämistä virkamiehistä sekä muista toimenhaltijoista, jotka kemikaalivirasto 

ottaa palvelukseen sen mukaan kuin kemikaaliviraston tehtävien suorittaminen edellyttää. 

Kemikaalivirasto ottaa henkilöstönsä palvelukseen 77 artiklan d kohdassa tarkoitettuun 

monivuotiseen työohjelmaan sisältyvän henkilöstösuunnitelman perusteella.

103 artikla

Kielet

1. Kemikaalivirastoon sovelletaan 15 päivänä huhtikuuta 1958 annettua asetusta N:o 1 

Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä1.

2. Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii kemikaaliviraston toiminnan 

edellyttämistä käännöspalveluista.

  

1 EYVL 17, 6.10.1958, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 920/2005 (EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3).
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104 artikla

Salassapitovelvollisuus

Hallintoneuvoston, komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin jäsenet, asiantuntijat, virkamiehet ja 

muut kemikaaliviraston toimenhaltijat eivät saa senkään jälkeen, kun heidän tehtävänsä ovat 

päättyneet, luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

105 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Hallintoneuvosto voi yhteisymmärryksessä asianomaisen komitean tai tietojenvaihtofoorumin 

kanssa kutsua kolmansien maiden edustajia osallistumaan kemikaaliviraston työhön.

106 artikla

Kansainvälisten järjestöjen osallistuminen

Hallintoneuvosto voi yhteisymmärryksessä asianomaisen komitean tai tietojenvaihtofoorumin 

kanssa kutsua sellaisten kansainvälisten järjestöjen edustajia osallistumaan tarkkailijoina 

kemikaaliviraston työhön, joiden etua kemikaalien sääntely koskee.

107 artikla

Yhteydet sidosryhmiä edustaviin järjestöihin

Hallintoneuvosto kehittää yhteisymmärryksessä komission kanssa yhteyksiä kemikaaliviraston sekä 

asiaankuuluvien sidosryhmiä edustavien järjestöjen välillä.
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108 artikla

Avoimuussäännöt

Avoimuuden varmistamiseksi hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan ehdotuksesta ja komission 

suostumuksella säännöt, joiden mukaisesti sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä olevien aineiden 

turvallisuutta koskevat, sääntelyyn liittyvät tai tieteelliset tai tekniset tiedot, jotka eivät ole 

luottamuksellisia, saatetaan yleisön saataville.

109 artikla

Suhteet muihin tämän alan kysymyksiä käsitteleviin yhteisön elimiin

1. Kemikaalivirasto tekee yhteistyötä yhteisön muiden elimien kanssa, jotta varmistetaan 

vastavuoroinen tuki kunkin elimen tehtävien suorittamiseksi ja erityisesti päällekkäisen 

työn välttämiseksi.

2. Pääjohtaja vahvistaa riskinarviointikomiteaa ja Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan sellaisia aineita koskevat 

menettelytapasäännöt, joiden osalta on pyydetty lausuntoa elintarviketurvallisuuteen 

liittyen. Hallintoneuvosto hyväksyy kyseiset menettelytapasäännöt yhteisymmärryksessä 

komission kanssa.

Tämän osaston säännökset eivät vaikuta muutoin Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaiselle annettuihin toimivaltuuksiin.

3. Tämä osasto ei vaikuta Euroopan lääkearviointivirastolle annettuihin toimivaltuuksiin.
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4. Pääjohtaja vahvistaa työntekijöiden suojelua koskevat menettelytapasäännöt kuultuaan 

riskinarviointikomiteaa, sosioekonomisesta analyysista vastaavaa komiteaa ja 

työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa. 

Hallintoneuvosto hyväksyy kyseiset menettelytapasäännöt yhteisymmärryksessä komission 

kanssa.

Tämän osaston säännökset eivät vaikuta työturvallisuuden, työhygienian ja 

työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle ja Euroopan työturvallisuus- ja 

työterveysvirastolle annettuihin toimivaltuuksiin.

110 artikla

Kemikaalivirastolle tietoja toimitettaessa käytettävät lomakkeet ja ohjelmistot

Kemikaalivirasto laatii lomakkeita ja asettaa ne maksutta saataville samoin kuin ohjelmistopaketteja

ja asettaa ne saataville verkkosivuillaan käytettäviksi tietojen toimittamiseen kemikaalivirastolle. 

Jäsenvaltioiden, valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jatkokäyttäjien on käytettävä näitä 

lomakkeita ja ohjelmistopaketteja toimittaessaan tietoja kemikaalivirastolle tämän asetuksen 

mukaisesti. Kemikaalivirasto asettaa saataville erityisesti ohjelmistotyökaluja helpottaakseen 

kaikkien 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröitäviä aineita koskevien tietojen toimittamista.

Rekisteröintiä varten 9 a artiklassa tarkoitettu tekninen asiakirja-aineisto toimitetaan IUCLID-

yhteensopivassa muodossa (yhdenmukaisten kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta). 

Kemikaalivirasto koordinoi kyseisen muodon kehittämistä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (OECD) kanssa mahdollisimman pitkälle viedyn yhdenmukaistamisen varmistamiseksi.
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XI OSASTO

LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO

111 artikla

Soveltamisala

Tätä osastoa sovelletaan:

a) valmistajan tai maahantuojan tekemää rekisteröintiä edellyttäviin aineisiin;

b) direktiivin 67/548/ETY 1 artiklan soveltamisalaan kuuluviin aineisiin, jotka täyttävät 

kyseisen direktiivin mukaiset vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja jotka saatetaan 

markkinoille joko sellaisenaan tai direktiivissä 1999/45/EY määritellyt pitoisuusrajat 

ylittävänä valmisteena, silloin kun se on merkityksellistä, minkä perusteella kyseinen 

valmiste luokitellaan vaaralliseksi.

112 artikla

Kemikaalivirastolle tehtävät ilmoitukset

1. Jokaisen valmistajan tai maahantuojan taikka valmistajien tai maahantuojien ryhmän, joka 

saattaa markkinoille 111 artiklan soveltamisalaan kuuluvan aineen, on ilmoitettava 

kemikaalivirastolle seuraavat tiedot kyseisen aineen sisällyttämiseksi 113 artiklan 

mukaiseen luetteloon, ellei kyseisiä tietoja ole toimitettu osana rekisteröintiä:

a) aineen (aineiden) markkinoille saattamisesta vastaavan valmistajan tai maahantuojan 

tunnistetiedot siten kuin liitteessä VI olevassa 1 jaksossa täsmennetään;
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b) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten kuin liitteessä VI olevan 2 jakson 2.1–2.3.4 

kohdassa täsmennetään;

c) direktiivin 67/548/ETY 4 ja 6 artiklan mukainen aineen (aineiden) 

vaarallisuusluokitus;

d) direktiivin 67/548/ETY 23 artiklan c–f alakohdan mukainen aineen (aineiden) 

vaaramerkintä;

e) direktiivin 67/548/ETY 4 artiklan 4 kohdan ja direktiivin 1999/45/EY 4–7 artiklan 

mukaiset pitoisuusrajat tarvittaessa.

2. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden tuloksena luetteloon on tehty keskenään erilaisia 

kirjauksia samasta aineesta, ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä kaikin tavoin 

sopimaan luetteloon sisällytettävästä kirjauksesta.

3. Ilmoittajien on saatettava 1 kohdassa luetellut tiedot ajan tasalle, kun

a) tuotetaan uutta tieteellistä tai teknistä tietoa, joka aiheuttaa muutoksia kyseisen 

aineen luokitukseen ja merkintöihin;

b) ainetta koskevien keskenään erilaisten kirjausten ilmoittajat ja rekisteröijät sopivat 

kirjauksesta 3 kohdan mukaisesti.
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113 artikla

Luokitusten ja merkintöjen luettelo

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa tietokannan muodossa oleva luokitusten ja 

merkintöjen luettelo, joka sisältää 112 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja ylläpitää 

sitä; tämä koskee sekä 112 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tietoja että osana 

rekisteröintiä toimitettuja tietoja. Tämän tietokannan tiedot, jotka määritetään 118 artiklan 

1 kohdassa, asetetaan julkisesti saataville. Kemikaalivirasto antaa mahdollisuuden tutustua 

luettelon sisältämiä aineita koskeviin muihin tietoihin niille ilmoittajille ja rekisteröijille, 

jotka ovat toimittaneet tietoja kyseisistä aineista 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kemikaalivirasto saattaa luettelon ajan tasalle aina saadessaan päivitettyä tietoa 

112 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi kemikaalivirasto kirjaa jokaiseen 

kirjaukseen tarvittaessa seuraavat tiedot:

a) onko kirjauksen sisältämä aineen luokitus ja merkinnät yhdenmukaistettu yhteisön 

tasolla, mistä on osoituksena maininta direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;

b) onko kirjaus saman aineen rekisteröijien 11 artiklan 1 kohdan mukainen yhteinen 

kirjaus;

c) onko kirjaus erilainen kuin luetteloon tehty toinen kirjaus samasta aineesta;

d) aineen rekisteröintinumero (rekisteröintinumerot), jos se on saatavissa.
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114 artikla

Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

1. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät on ...* alkaen lisättävä direktiivin 

67/548/ETY liitteeseen I yleensä silloin, kun kyseinen aine luokitellaan syöpää 

aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden luokkaan 1, 

2 tai 3 kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä herkistäväksi aineeksi. Yhdenmukaistettu 

luokitus ja merkintöjä muiden vaikutusten osalta voidaan lisätä direktiivin 67/548/ETY 

liitteeseen I tapauskohtaisesti, jos esitetyin perusteluin voidaan osoittaa, että yhteisön tason 

toimia tarvitaan. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 

tehdä kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia ehdotuksia 

liitteen XV mukaisesti.

2. Riskinarviointikomitea antaa ehdotuksesta lausunnon ja antaa sidosryhmille 

mahdollisuuden esittää sitä koskevia huomautuksia. Kemikaalivirasto toimittaa lausunnon 

ja mahdolliset huomautukset komissiolle, joka tekee asiasta päätöksen direktiivin 

67/548/ETY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

115 artikla

Siirtymäsäännökset

Edellä 112 artiklassa tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan ...** alkaen.

  

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
** Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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XII OSASTO

TIEDOTTAMINEN

116 artikla

Kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava joka viides vuosi komissiolle kertomus, joka koskee tämän 

asetuksen soveltamista niiden omalla alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 

täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot, kuten 126 artiklassa kuvataan.

Ensimmäinen kertomus on toimitettava viimeistään ...*.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka viides vuosi komissiolle kertomuksen tämän asetuksen 

toiminnasta. Kemikaalivirasto sisällyttää kertomukseensa tiedot 11 artiklan mukaisesta 

tietojen yhteisestä toimittamisesta ja yhteenvedon tietojen erikseen toimittamiselle 

annetuista selityksistä.

Ensimmäinen kertomus on toimitettava viimeistään ...**.

3. Komissio julkaisee joka viides vuosi tämän asetuksen toiminnasta saatua kokemusta 

koskevan yleiskertomuksen, joka sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan viimeistään ...***.

  

* Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
** Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
*** Viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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117 artikla

Oikeus tietojen saantiin

1. Kemikaaliviraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

2. Seuraavien tietojen antamisen katsotaan tavallisesti vaarantavan asianomaisen kaupallisten 

etujen suojelun:

a) tiedot valmisteen täydellisestä koostumuksesta;

b) aineen tai valmisteen täsmällinen käyttötapa, toiminta tai soveltaminen;

c) valmistetun tai markkinoille saatetun aineen tai valmisteen täsmällinen tonnimäärä;

d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet jatkokäyttäjiinsä.

Jos tarvitaan kiireellisiä toimia ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön 

suojelemiseksi esimerkiksi hätätilanteissa, kemikaalivirasto voi antaa tässä kohdassa 

tarkoitetut tiedot.

3. Hallintoneuvosto antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt viimeistään ...*.

4. Kemikaaliviraston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemien päätösten 

osalta voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 

195 artiklassa esitetyin edellytyksin tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa esitetyin edellytyksin. [poistettu]

  

* 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.
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118 artikla 

Yleisön oikeus tutustua tietoihin sähköisesti

1. Seuraavat kemikaaliviraston hallussaan pitämät tiedot, jotka koskevat aineita joko 

sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, saatetaan julkisesti saataville maksutta Internetissä 

76 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti:

a) aineen kauppanimi (kauppanimet);

b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 

67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;

c) aineen nimi sellaisena kuin se mahdollisesti esiintyy EINECS-luettelossa;

d) aineen luokitus ja merkintä;

e) aineen fysikaalis-kemialliset tiedot sekä tiedot sen kulkeutumisesta ja 

käyttäytymisestä ympäristössä;

f) kaikkien toksikologisten ja ympäristötoksikologisten tutkimusten tulokset;

g) liitteen I mukaisesti määritetty johdettu vaikutukseton taso (DNEL) tai ennakoitu 

vaikutukseton pitoisuus (PNEC);
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h) liitteessä VI olevan 4 ja 5 jakson mukaiset ohjeet aineen turvallisesta käytöstä;

i) liitteen IX tai X mukaisesti mahdollisesti pyydettävät analyysimenetelmät, joiden 

avulla ympäristöön päästetty vaarallinen aine voidaan osoittaa sekä ihmisten välitön 

altistuminen aineelle määrittää.

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 

saatetaan julkisesti saataville maksutta Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d alakohdan 

mukaisesti, paitsi jos tiedot toimittava osapuoli toimittaa 10 artiklan a kohdan xi alakohdan 

mukaiset kemikaaliviraston hyväksymät perustelut sille, miksi tällainen julkaiseminen 

voisi haitata rekisteröijän tai jonkin toisen asianomaisen kaupallisia etuja:

a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden 

tunnistetiedot, jos kyseiset tiedot ovat olennaisia luokituksen ja merkintöjen 

kannalta;

b) tonnimääräinen kokonaistaso (1–10 tonnia, 10–100 tonnia, 100–1000 tonnia tai yli 

1000 tonnia), johon tietty aine on rekisteröity;

c) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja 

f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;

d) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät, muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.
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119 artikla

Yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

Kemikaaliviraston tämän asetuksen mukaisesti vastaanottamia tietoja voidaan luovuttaa kolmannen 

maan hallinnolle tai kansalliselle viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle yhteisön ja kyseisen 

kolmannen osapuolen välillä vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 28 päivänä tammikuuta 

2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/20031 tai EY:n 

perustamissopimuksen 181 a artiklan 3 kohdan nojalla tehdyn sopimuksen mukaisesti, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 117 ja 118 artiklan soveltamista, edellyttäen että molemmat seuraavista 

edellytyksistä täyttyvät:

a) sopimuksen tarkoituksena on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kemikaaleja 

koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tai siihen liittyvää hallinnointia koskeva 

yhteistyö;

b) kolmas osapuoli suojelee luottamuksellisia tietoja keskinäisen sopimuksen 

mukaisesti.

XIII OSASTO

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

120 artikla

Nimeäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka 

vastaavat tässä asetuksessa toimivaltaisille viranomaisille osoitetuista tehtävistä sekä yhteistyöstä 

komission ja kemikaaliviraston kanssa tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi. Jäsenvaltioiden on 

asetettava toimivaltaisten viranomaisten käyttöön riittävät resurssit, jotta nämä voivat niiden ja 

muiden käytettävissä olevien resurssien avulla suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä 

oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

  

1 EUVL L 63, 6.3.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 775/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 27).
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121 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

Toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä keskenään tässä asetuksessa säädettyjen 

tehtäviensä suorittamiseksi ja annettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 

kyseisten tehtävien kannalta tarpeellinen ja hyödyllinen tuki.

122 artikla

Tiedottaminen yleisölle aineiden riskeistä

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava väestölle aineisiin liittyvistä riskeistä, 

kun tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi. 

Komissio laatii suuntaviivat 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tällaisten 

jäsenvaltioiden toimien koordinoimiseksi.

123 artikla

Muut velvollisuudet

Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava sähköisesti kemikaalivirastolle kaikki hallussaan 

olevat tiedot 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidyistä aineista, joiden asiakirja-aineistoihin 

ei sisälly kaikkia liitteessä VII tarkoitettuja tietoja erityisesti sen osalta, onko noudattamisen 

valvontaan tai seurantaan liittyvissä toimissa tullut esiin riskiepäilyjä. Toimivaltaisen viranomaisen 

on saatettava nämä tiedot tarvittaessa ajan tasalle.
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Jäsenvaltioiden on perustettava kansallisia neuvontapalveluja antamaan valmistajille, 

maahantuojille, jatkokäyttäjille ja muille asianosaisille neuvontaa niistä tehtävistä ja 

velvollisuuksista, joita kullekin on asetettu tämän asetuksen nojalla erityisesti 12 artiklan 1 kohdan 

mukaisen aineiden rekisteröinnin osalta, 76 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 

kemikaaliviraston laatimien toimintaohjeidenlisäksi.

XIV OSASTO

TÄYTÄNTÖÖNPANO

124 artikla

Jäsenvaltioiden tehtävät

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä järjestelmää, jossa suoritetaan virallista valvontaa ja muita 

olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisia toimia.

125 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisen seuraamuksista ja ryhdyttävä 

kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on 

oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset säännökset 

komissiolle viimeistään ...* ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä 

muutoksista.

  

* 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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126 artikla

Kertomus

Edellä 116 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on noudattamisen valvonnan osalta 

esitettävä virallisten tarkastusten tulokset, suoritettu seuranta, määrätyt seuraamukset ja muut 

edellisen raportointijakson aikana toteutetut 124 ja 125 artiklan mukaiset toimenpiteet. 

Tietojenvaihtofoorumin on hyväksyttävä kertomuksiin sisällytettävät yhteiset asiat. Komissio 

saattaa kyseiset kertomukset kemikaaliviraston ja tietojenvaihtofoorumin saataville.

XV OSASTO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

127 artikla

Vapaa liikkuvuus

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvan aineen valmistusta, maahantuontia, markkinoille 

saattamista tai käyttöä sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä, kun kyseinen aine on tämän 

asetuksen tai tarvittaessa tämän asetuksen täytäntöönpanosta annettujen yhteisön säädösten 

mukainen.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 205
DG C I FI

2. Tämän asetuksen säännöksillä ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai antamasta 

työntekijöiden, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista koskevia kansallisia 

sääntöjä, joita sovelletaan tapauksiin, joissa tällä asetuksella ei yhdenmukaisteta 

valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevia vaatimuksia.

128 artikla

Suojalauseke

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt katsoa, että tarvitaan kiireellisiä toimia ihmisten 

terveyden tai ympäristön suojelemiseksi tietyn aineen osalta sellaisenaan, valmisteessa tai 

esineessä, vaikka se täyttää tämän asetuksen vaatimukset, jäsenvaltio voi toteuttaa 

asianmukaisia väliaikaisia toimenpiteitä. Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava asiasta 

komissiolle, kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille sekä perusteltava päätöksensä ja 

toimitettava tieteelliset ja tekniset tiedot, joihin väliaikainen toimenpide perustuu.

2. Komissio tekee päätöksen 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 

60 päivän kuluessa tiedon vastaanottamisesta jäsenvaltiolta. Tällä päätöksellä joko:

a) hyväksytään väliaikainen toimenpide päätöksessä määritetyksi ajaksi, tai

b) vaaditaan jäsenvaltiota peruuttamaan väliaikainen toimenpide.
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3. Jos 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä jäsenvaltion toteuttama väliaikainen 

toimenpide sisältää aineen markkinoille saattamista tai käyttöä koskevan rajoituksen, 

asianomaisen jäsenvaltion on aloitettava yhteisön rajoitusmenettely toimittamalla 

kemikaalivirastolle asiakirja-aineisto liitteen XV mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa 

päivästä, jona komissio on tehnyt päätöksensä.

4. Kun on kyse 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä, komissio tutkii, onko tätä 

asetusta tarpeen mukauttaa.

129 artikla

Päätösten perustelut

Toimivaltaisten viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission on perusteltava kaikki tämän 

asetuksen nojalla tekemänsä päätökset.

130 artikla

Liitteiden muutokset

Liitteitä voidaan muuttaa 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

131 artikla

Täytäntöönpanolainsäädäntö

Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämät säädökset annetaan 132 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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132 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan

kolme kuukautta.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

133 artikla

Kemikaalivirastoa koskevat siirtymätoimenpiteet

1. Komissio antaa tarvittavaa tukea kemikaaliviraston perustamiseksi.

2. Tätä varten komissio voi, kunnes pääjohtaja nimitetään 83 artiklan mukaisesti, nimittää 

henkilöstöä kemikaaliviraston lukuun ja kemikaaliviraston talousarviota käyttäen, mukaan 

lukien sellaisen henkilön nimittäminen, joka suorittaa pääjohtajan hallinnolliset tehtävät 

väliaikaisesti, ja tehdä muita sopimuksia.
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134 artikla

Ilmoitettuja aineita koskevat siirtymätoimenpiteet

1. Ilmoittajille osoitettuja pyyntöjä antaa toimivaltaisille viranomaisille lisätietoja direktiivin 

67/548/ETY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti on pidettävä tämän asetuksen 50 artiklan 

mukaisesti tehtyinä päätöksinä.

2. Ilmoittajalle osoitettuja pyyntöjä antaa ainetta koskevia lisätietoja direktiivin 67/548/ETY 

16 artiklan 1 kohdan mukaisesti on pidettävä tämän asetuksen 51 artiklan mukaisesti 

tehtyinä päätöksinä.

Tällaisen aineen katsotaan kuuluvan säännöllisesti päivitettävään yhteisön 

toimintasuunnitelmaan tämän asetuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja olevan sen 

jäsenvaltion valitsema tämän asetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jonka 

toimivaltainen viranomainen on pyytänyt lisätietoja direktiivin 67/548/ETY 16 artiklan 

1 kohdan mukaisesti.

135 artikla

Olemassa olevia aineita koskevat siirtymätoimenpiteet

1. Niitä valmistajille ja maahantuojille osoitettuja pyyntöjä antaa komissiolle tietoja, jotka 

tehdään komission asetuksella asetuksen (ETY) N:o 793/93 10 artiklan 2 kohdan 

soveltamiseksi, on pidettävä tämän asetuksen 51 artiklan mukaisesti tehtyinä päätöksinä.
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Aineesta vastaava toimivaltainen viranomainen on se jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen, joka on nimetty esittelijäksi asetuksen (ETY) N:o 793/93 10 artiklan 

1 kohdan mukaisesti, ja se suorittaa tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdassa ja 47 artiklassa 

tarkoitetut tehtävät.

2. Niitä valmistajille ja maahantuojille osoitettuja pyyntöjä antaa komissiolle tietoja, jotka 

tehdään komission asetuksella asetuksen (ETY) N:o 793/93 12 artiklan 2 kohdan 

soveltamiseksi, on pidettävä tämän asetuksen 51 artiklan mukaisesti tehtyinä päätöksinä. 

Kemikaalivirasto nimeää aineesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, joka suorittaa 

tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdassa ja 47 artiklassa tarkoitetut tehtävät.

3. Jäsenvaltion, jonka esittelijä ei ole toimittanut viimeistään ...* riskinarviointia ja 

tarvittaessa riskien rajoittamista koskevaa strategiaa asetuksen (ETY) N:o 793/93 

10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on:

a) dokumentoitava vaaroja ja riskejä koskevat tiedot tämän asetuksen liitteessä XV 

olevan B osan mukaisesti;

b) sovellettava tämän asetuksen 68 artiklan 4 kohtaa edellä a kohdassa tarkoitettujen 

tietojen pohjalta; ja

c) laadittava asiakirja siitä, miten sen mukaan olisi käsiteltävä muita mahdollisesti 

tunnistettuja riskejä muin toimin kuin muuttamalla tämän asetuksen liitettä XVII.

Edellä tarkoitetut tiedot toimitetaan kemikaalivirastolle viimeistään ...**.

  

* 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
** 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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136 artikla

Rajoituksia koskevat siirtymätoimenpiteet

1. Komissio laatii tarvittaessa viimeistään ...* liitettä XVII koskevan muutosluonnoksen, jossa 

otetaan huomioon toinen seuraavista:

a) mahdolliset riskinarvioinnit ja suositukset riskien rajoittamiseksi tarvittavasta 

toimintaperiaatteesta, jotka on hyväksytty yhteisön tasolla asetuksen 

(ETY) N:o 793/93 11 artiklan mukaisesti siltä osin kuin niihin sisältyy ehdotuksia 

tämän asetuksen VIII osaston mukaisiksi rajoituksiksi mutta joiden osalta ei ole vielä 

tehty päätöstä direktiivin 76/769/ETY nojalla;

b) mahdolliset direktiivin 76/769/ETY mukaisten rajoitusten käyttöönottoa koskevat 

ehdotukset, jotka on toimitettu asianomaisille toimielimille mutta joita ei ole vielä 

hyväksytty.

2. Kaikki 128 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirja-aineistot toimitetaan komissiolle ...*

saakka. Komissio laatii tarvittaessa ehdotuksen muutokseksi liitteeseen XVII.

  

* 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
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137 artikla

Tarkistaminen

1. Viimeistään ...* komissio suorittaa tarkistuksen sen arvioimiseksi, olisiko velvollisuutta, 

joka koskee kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja sen esittämistä 

kemikaaliturvallisuusraportissa, laajennettava sellaisiin aineisiin, joita kyseinen 

velvollisuus ei koske, koska näitä aineita ei tarvitse rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä 

mutta joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähemmän kuin 10 tonnia vuodessa. Komissio 

voi tämän tarkistuksen perusteella tarvittaessa esittää säädösehdotuksia kyseisen 

velvollisuuden laajentamiseksi.

2. Komissio voi esittää säädösehdotuksia välittömästi, kun voidaan määrittää käytännöllinen 

ja kustannustehokas tapa valita rekisteröitävät polymeerit vankkojen teknisten ja 

tieteellisten perusteiden nojalla ja kun on julkaistu kertomus, jossa käsitellään:

a) polymeerien aiheuttamia riskejä verrattuna muiden aineiden aiheuttamiin riskeihin;

b) mahdollista tietyntyyppisten polymeerien rekisteröintitarvetta, ottaen huomioon 

toisaalta kilpailukyky ja innovaatiotoiminta ja toisaalta ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelu.

  

* 12 vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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3. Edellä 116 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta saatua kokemusta 

koskevan kertomuksen on sisällettävä katsaus vaatimuksiin, jotka koskevat sellaisten 

aineiden rekisteröintiä, joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo maahan ainoastaan 

vähintään yhden tonnin mutta vähemmän kuin 10 tonnia vuodessa. Tämän katsauksen 

perusteella komissio voi esittää säädösehdotuksia niiden tietovaatimusten muuttamiseksi, 

jotka koskevat aineita, joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo maahan vähintään 

yhden tonnin mutta vähemmän kuin 10 tonnia vuodessa, ottaen huomioon viimeisimmän 

kehityksen, joka liittyy esimerkiksi vaihtoehtoisiin testausmenetelmiin ja (Q)SAR-

estimaatteihin ((Quantitative) Structure Activity Relationship).

4. Komissio suorittaa viimeistään ...* liitteiden I, IV ja V tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 

tehdä tarvittaessa niitä koskevia muutosehdotuksia 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn mukaisesti.

138 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY ja 91/155/ETY.

Kumotaan direktiivit 93/105/EY ja 2000/21/EY sekä asetukset (ETY) N:o 793/93 ja (EY) N:o 

1488/94 ...* alkaen.

Kumotaan direktiivi 93/67/ETY ...** alkaen.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

  

* 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
** 14 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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139 artikla

Direktiivin 1999/45/EY muuttaminen

Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla.

140 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Tämän asetuksen II, III, V, VI, VII, XI ja XII osastoa sekä 127 ja 135 artiklaa sovelletaan 

...* alkaen.

3. Tämän asetuksen 134 artiklaa sovelletaan ...** alkaen.

4. Tämän asetuksen 68–72 artiklaa sovelletaan ...*** alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

  

* 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
** 14 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
*** 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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LIITE I

AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN

LAATIMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖKSET

0. JOHDANTO

0.1. Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, miten valmistajien ja maahantuojien on 

arvioitava valmistamastaan tai maahan tuomastaan aineesta aiheutuvat riskit ja miten 

heidän on dokumentoitava, että riskit hallitaan asianmukaisesti valmistuksen aikana ja 

heidän omassa käytössään ja että myös jatkokäyttäjät hallitsevat riskit asianmukaisesti.

0.2. Kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatijana on oltava yksi tai useampi toimivaltainen 

henkilö, joilla on asianmukainen kokemus ja asianmukainen koulutus, mukaan lukien 

täydennyskoulutus.

0.3. Valmistajan kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on käsiteltävä aineen valmistusta ja kaikkia 

tunnistettuja käyttötapoja. Maahantuojan kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on käsiteltävä 

kaikkia tunnistettuja käyttötapoja. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on tarkasteltava 

kyseisen aineen käyttöä sellaisenaan (merkittävät epäpuhtaudet ja lisäaineet mukaan 

luettuina) sekä valmisteeseen tai esineeseen sisältyvän aineen käyttöä sellaisena kun se on 

määritelty tunnistetuissa käyttötavoissa. Arvioinnissa on käsiteltävä valmistuksesta 

tuloksena olevan aineen elinkaaren kaikkia vaiheita ja tunnistettuja käyttötapoja. 

Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on verrattava aineen mahdollisia haittavaikutuksia 

tunnettuun tai kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan ihmisen ja ympäristön altistumiseen 

kyseiselle aineelle ottaen huomioon toteutetut ja suositellut riskinhallintatoimenpiteet ja 

toimintaolosuhteet.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 2
LIITE I DG C I FI

0.4. Aineita, joiden fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset ominaisuudet 

ovat todennäköisesti samanlaisia tai ovat todennäköisesti säännöllisen mallin mukaiset 

rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi, voidaan pitää aineryhmänä tai -"luokkana". Jos

valmistaja tai maahantuoja katsoo, että yhdelle aineelle tehty kemikaaliturvallisuusarviointi 

riittää sen arviointiin ja dokumentointiin, että toisesta aineesta tai aineryhmästä tai 

-"luokasta" aiheutuvat riskit ovat asianmukaisesti hallittuja, hän voi käyttää tätä 

kemikaaliturvallisuusarviointia tuolle toiselle aineelle tai aineryhmälle tai -"luokalle". 

Valmistajan tai maahantuojan on esitettävä tälle perustelu.

0.5. Kemikaaliturvallisuusarvioinnin perustana on käytettävä teknisessä asiakirja-aineistossa 

annettuja tietoja aineesta ja muita saatavilla olevia asiaa koskevia tietoja. Valmistajien tai 

maahantuojien, jotka esittävät testausehdotuksen liitteiden IX ja X mukaisesti, on kirjattava 

tämä kemikaaliturvallisuusraportin asiaankuuluvaan kohtaan. Siihen on liitettävä tiedot, 

jotka voidaan saada muissa kansainvälisissä ja kansallisissa ohjelmissa tehdyistä 

arvioinneista. Jos on käytettävissä yhteisön lainsäädännön nojalla tehty asianmukainen 

arviointi (esimerkiksi asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti loppuun saatetut 

riskinarvioinnit), se on otettava huomioon kemikaaliturvallisuusraporttia laadittaessa, ja 

sen on myös näyttävä raportissa. Näistä arvioinneista tehdyt poikkeamat on perusteltava.

Näin ollen on tarkasteltava esimerkiksi tietoja, jotka koskevat aineeseen liittyviä vaaroja, 

valmistuksesta tai maahantuonnista aiheutuvaa altistumista, aineen tunnistettuja

käyttötapoja, toimintaolosuhteita ja niitä riskinhallintatoimenpiteitä, joita sovelletaan tai 

jotka jatkokäyttäjien suositellaan ottavan huomioon.
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Liitteessä XI olevan 3 jakson mukaisesti ei joissakin tapauksissa ole ehkä tarpeen tuottaa 

puuttuvia tietoja, koska hyvin kuvattujen riskien hallintaan tarvittavat 

riskinhallintamenetelmät ja toimintaolosuhteet voivat olla riittäviä myös muiden 

mahdollisten riskien hallintaan, joita ei siis silloin tarvitse kuvata täsmällisesti.

Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen 

edellyttää lisätietoja, joita saadaan vain liitteessä IX tai X mainittujen testien avulla, hänen 

on ehdotettava testausstrategia, selitettävä, miksi hän pitää lisätietoja tarpeellisina, ja 

kirjattava asia kemikaaliturvallisuusraportin asianmukaiseen kohtaan. Lisätestien tuloksia 

odottaessaan hänen on kirjattava kemikaaliturvallisuusraporttiinsa ja sisällytettävä 

kehitettyyn altistumisskenaarioon käyttöön ottamansa väliaikaiset 

riskinhallintatoimenpiteet ja jatkokäyttäjille suosittelemansa riskinhallintatoimenpiteet, 

joiden tarkoituksena on hallita tarkasteltavia riskejä.

0.6. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa, jonka valmistaja tai maahantuoja tekee aineelle, on 

oltava tämän liitteen asiaa koskevien jaksojen mukaisesti seuraavat vaiheet:

1. Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi

2. Aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisten terveydelle 

aiheutuvien vaarojen arviointi

3. Ympäristövaarojen arviointi

4. PBT- ja vPvB-aineiden arviointi.
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Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–4 vaiheissa saatujen tulosten perusteella, että aine 

tai valmiste täyttää perusteet, joiden mukaan se on luokiteltava vaaralliseksi direktiivin 

67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti, tai se on arvioitu PBT- tai vPvB-

aineeksi, on kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsiteltävä myös seuraavia vaiheita:

5. Altistumisen arviointi

5.1. Altistumisskenaario(ide)n laatiminen tai tarvittaessa asiaankuuluvien käyttö- ja 

altistumisluokkien laatiminen

5.2. Altistumisen estimointi

6. Riskien kuvaaminen.

Edellä mainittuja kohtia käsiteltäessä käytetyistä relevanteista tiedoista on laadittava 

tiivistelmä, joka esitetään kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa 

(7 jakso).

0.7. Kemikaaliturvallisuusraportin altistumista koskevan osan keskeinen osa on niiden 

altistumisskenaarioiden kuvaus, jotka on toteutettu valmistajan tuotannon osalta, 

valmistajan tai maahantuojan oman käytön osalta ja joita valmistajat tai maahantuojat 

suosittelevat toteutettavaksi tunnistettujen käyttötarkoitusten osalta.

Altistumisskenaario on niiden edellytysten kokonaisuus, joissa kuvataan, miten aine 

valmistetaan tai miten sitä käytetään sen elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 

maahantuoja hallitsee tai miten hän suosittelee jatkokäyttäjien hallitsevan ihmisille ja 

ympäristölle aiheutuvia riskejä. Näissä edellytysten kokonaisuuksissa on kuvattava sekä 

riskinhallintatoimenpiteet että toimintaolosuhteet, jotka valmistaja tai maahantuoja on 

toteuttanut tai joita hän suosittaa jatkokäyttäjille.
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Jos aine on saatettu markkinoille, asiaankuuluvat altistumisskenaariot 

(riskinhallintamenetelmät ja toimintaolosuhteet mukaan luettuina) on sisällytettävä 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteeseen liitteen II mukaisesti.

0.8. Altistumisskenaarioiden kuvauksen yksityiskohtaisuuden taso vaihtelee merkittävästi 

tapauskohtaisesti riippuen aineen käyttötavasta, sen vaarallisista ominaisuuksista ja 

valmistajan tai maahantuojan käytettävissä olevien tietojen määrästä. 

Altistumisskenaarioissa voidaan kuvata asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet useille 

yksittäisille prosesseille tai käyttötavoille. Yksittäinen altistumisskenaario voi siis kattaa 

suuren määrän prosesseja tai käyttötapoja. Altistumisskenaarioita, jotka kattavat suuren 

määrän prosesseja tai käyttötapoja, voidaan kutsua altistumisluokiksi. Maininnat 

altistumisskenaarioista tässä liitteessä ja liitteessä II sisältävät altistumisluokat, jos sellaiset 

on kehitetty.

0.9. Jos tiedot eivät liitteen XI mukaisesti ole tarpeellisia, on se mainittava 

kemikaaliturvallisuusraportin asianomaisessa kohdassa, ja tällöin on viitattava teknisessä 

asiakirja-aineistossa esitettyihin perusteisiin. Se, ettei tietoja vaadita, on myös ilmoitettava 

käyttöturvallisuustiedotteessa.

0.10. Erityisiin vaikutuksiin, kuten otsonikerroksen heikentymiseen, valokemialliseen 

otsoninmuodostuskykyyn, voimakkaaseen hajuun ja tahraavuuteen, joiden osalta on 

käytännössä mahdotonta noudattaa 1–6 jaksossa vahvistettuja menettelyjä, liittyvät riskit 

on arvioitava tapauskohtaisesti, ja valmistajan tai maahantuojan on liitettävä näistä 

arvioinneista täydellinen selostus ja perustelut kemikaaliturvallisuusraporttiin sekä 

tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteeseen.
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0.11. Arvioitaessa yhden tai useamman erityiseen valmisteeseen (esimerkiksi metalliseokseen) 

sisällytetyn aineen käytön aiheuttamaa riskiä on otettava huomioon tapa, jolla osa-aineet 

ovat sitoutuneet kemialliseen matriksiin.

0.12. Jos tässä liitteessä kuvatut menetelmät eivät ole asianmukaisia, on vaihtoehtoiset 

menetelmät kuvattava ja perusteltava kemikaaliturvallisuusraportissa yksityiskohtaisesti.

0.13. Kemikaaliturvallisuusraportin A osassa on annettava vakuutus, että valmistaja tai 

maahantuoja toteuttaa asiaankuuluvissa altistumisskenaarioissa kuvattuja 

riskinhallintatoimenpiteitä omassa käytössään ja että tiedot tunnistettuja käyttötapoja 

varten laadituista altistumisskenaarioista toimitetaan jakelijoille ja jatkokäyttäjille 

käyttöturvallisuustiedotte(id)en avulla.

1. IHMISTEN TERVEYDELLE AIHEUTUVAN VAARAN ARVIOINTI

1.0. Johdanto

1.0.1. Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arvioinnin tavoitteena on oltava:

– määrittää aineen luokitus ja merkinnät direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja

– johtaa aineelle sellaiset altistumistasot, joita suuremmille ihmisiä ei saisi altistaa. 

Tämän altistumistason nimityksenä on johdettu vaikutukseton altistumistaso 

(Derived No-Effect Level, DNEL).
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1.0.2. Ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen arvioinnissa on tarkasteltava aineen 

toksikokineettista profiilia (imeytyminen, aineenvaihdunta, jakautuminen ja poistuminen) 

ja seuraavia vaikutusryhmiä: 1) äkilliset vaikutukset (äkillinen myrkyllisyys, ärsyttävyys ja 

syövyttävyys); 2) herkistyminen; 3) toistetun annostelun myrkyllisyys ja 

4) CMR-vaikutukset (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle 

vaaralliset vaikutukset ). Muita vaikutuksia on tarkasteltava tarvittaessa, ja kaikki saatavilla 

olevat tiedot on otettava huomioon.

1.0.3. Vaaran arvioinnissa on oltava seuraavat neljä vaihetta:

Vaihe 1: Muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen arviointi

Vaihe 2: Ihmisillä saatujen tietojen arviointi

Vaihe 3: Luokitus ja merkinnät

Vaihe 4: Vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) johtaminen

1.0.4. Ensimmäiset kolme vaihetta on tehtävä kaikille vaikutuksille, joista on tietoa saatavilla. 

Tulokset on kirjattava kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevaan jaksoon, ja niistä on 

tarvittaessa esitettävä yhteenveto 31 artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen 

kohdissa 2 ja 11.

1.0.5. Sellaisten vaikutusten kohdalle, joista ei ole saatavilla asiaankuuluvaa tietoa, asiaa 

koskevaan jaksoon merkitään "Tätä tietoa ei ole saatavilla". Tekniseen asiakirja-aineistoon 

on sisällytettävä perustelut sekä viittaus mahdollisesti suoritettuun tietojen hankkimiseen 

kirjallisuudesta.
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1.0.6. Ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen arvioinnin vaiheessa 4 on yhdistettävä kolmesta 

ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset. Ne ilmoitetaan kemikaaliturvallisuusraportin 

asiaa koskevassa kohdassa, ja niistä esitetään tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 

kohdassa 8.1.

1.1. Vaihe 1: Muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen arviointi

1.1.1. Muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen arviointiin on kuuluttava:

– vaaran yksilöinti kaikkien saatavilla olevien muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista 

saatujen tietojen perusteella,

– määrällisen annos- (pitoisuus) vaste- (vaikutus) -suhteen määritys.

1.1.2. Jos ei ole mahdollista määrittää määrällistä annos-vastesuhdetta (pitoisuus-

vaikutussuhdetta), on tämä seikka perusteltava, ja on esitettävä puolikvantitatiivinen tai 

kvalitatiivinen analyysi. Esimerkiksi äkillisille vaikutuksille ei tavallisesti pystytä 

vahvistamaan määrällistä annos-vastesuhdetta (pitoisuus-vaikutussuhdetta) 13 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetussa komission asetuksessa säädettyjen testimenetelmien mukaisesti 

toimitetun testin tulosten perusteella. Tällaisissa tapauksissa riittää, että määritetään, onko 

aineella luontainen kyky aiheuttaa kyseistä vaikutusta, ja jos on, missä määrin.

1.1.3. Kaikki muista kuin ihmisillä tehdyistä kokeista saadut tiedot, joita on tarkoitus käyttää 

ihmiseen kohdistuvan erityisen vaikutuksen arviointiin ja annos-vastesuhteen (pitoisuus-

vaikutussuhteen) vahvistamiseen, on esitettävä lyhyesti, mahdollisuuksien mukaan 

taulukon (taulukoiden) muodossa. On erotettava toisistaan in vitro-, in vivo- ja muut 

tulokset. Relevantit testitulokset (esim. LD50, NO(A)EL tai LO(A)EL) ja testiolosuhteet 

(esimerkiksi testin kesto, antotie) ja muut merkitykselliset tiedot on esitettävä 

kansainvälisesti tunnustetuin, kyseistä vaikutusta varten käytettävin mittayksiköin.
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1.1.4. Jos on käytettävissä yksi tutkimus, sen osalta olisi laadittava yksityiskohtainen

tutkimustiivistelmä. Jos samaa vaikutusta tutkitaan useissa tutkimuksissa, olisi ensin 

otettava huomioon mahdolliset muuttujat (esimerkiksi tutkimuksen suorittaminen, 

asianmukaisuus, testilajien asianmukaisuus, tulosten laatu jne.) ja sen jälkeen käytettävä 

DNEL-tasojen vahvistamiseksi tavallisesti sitä tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka 

aiheuttavat suurinta huolta. Kyseisestä tutkimuksesta (kyseisistä tutkimuksista) on 

laadittava yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä, joka liitetään teknisiin asiakirjoihin. 

Yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät vaaditaan kaikista vaarojen arvioinnissa käytetyistä 

keskeisistä tiedoista. Jollei käytetä sitä tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka aiheuttavat 

suurinta huolta, on tästä esitettävä aukottomat perustelut ja liitettävä ne tekniseen asiakirja-

aineistoon sekä käytetyn tutkimuksen että myös kaikkien muiden tutkimusten osalta, joissa 

on osoitettu suurempaa huolta aiheuttavia vaikutuksia kuin käytetyssä tutkimuksessa. On 

tärkeää määrittää tutkimuksen pätevyys riippumatta siitä, onko vaaroja yksilöity.

1.2. Vaihe 2: Ihmisillä saatujen tietojen arviointi

Jos ei ole saatavilla ihmisillä tehdyistä kokeista saatuja tuloksia, on tähän osaan liitettävä 

ilmoitus "Ihmisillä saatuja tietoja ei ole saatavilla". Jos taas ihmisillä saatuja tuloksia on 

saatavilla, on ne esitettävä, mahdollisuuksien mukaan taulukon muodossa.

1.3. Vaihe 3: Luokitus ja merkinnät

1.3.1. Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava direktiivissä 67/548/ETY esitettyjen perusteiden 

mukaisesti laadittu luokitus ja merkinnät. Tarvittaessa on esitettävä direktiivin 67/548/ETY 

4 artiklan 4 kohdan ja direktiivin 1999/45/EY 4–7 artiklan soveltamisesta johtuvat erityiset 

pitoisuusrajat ja perusteltava ne, jos ne eivät sisälly direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I. 

Arvioinnissa olisi aina oltava lausunto siitä, täyttääkö aine perusteet, jotka direktiivissä 

67/548/ETY annetaan CMR-aineiden luokille 1 ja 2.
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1.3.2. Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin aine luokitettava tiettyä päätepistettä 

varten, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen hän on tehnyt, ja perusteltava 

toimensa.

1.4. Vaihe 4: Johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (Derived No-Effect Level, 

DNEL) määrittäminen

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava vaiheista 1 ja 2 saatujen tulosten perusteella, ja siinä 

on otettava huomioon todennäköinen annostelureitti (-reitit) sekä altistumisen kesto ja 

toistuvuus. Joidenkin ominaisuuksien kuten erityisesti perimää vaurioittavan ominaisuuden 

ja syöpää aiheuttavan ominaisuuden osalta saatavilla olevat tiedot eivät saata mahdollistaa 

kynnysarvon ja näin ollen DNEL-arvon vahvistamista. Altistumisskenaario saattaa 

oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 

kemikaaliturvallisuusraportin 9 jaksossa esitettyjen altistumisskenaarioiden johdosta voi 

kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset DNEL-arvot kullekin relevantille väestöryhmälle 

(esim. työntekijät, kuluttajat ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan ympäristön 

kautta) ja mahdollisesti tietyille haavoittuville alaryhmille (esim. lapset, raskaana olevat 

naiset) sekä erilaisille altistumisreiteille. Perustelujen on oltava kattavat, ja niissä on 

täsmennettävä muun muassa käytettyjen raakatietojen valinta, altistumisreitti (suun kautta, 

ihon kautta, hengitysteitse) sekä altistumisen kesto ja toistuvuus sille aineelle, jonka DNEL 

on kyseessä. Jos altistuminen voi tapahtua useamman reitin kautta, on DNEL-arvo 

vahvistettava kullekin reitille erikseen ja kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-

altistumiselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa on otettava huomioon muun muassa seuraavat 

tekijät:
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a) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta johtuva 

epävarmuus;

b) vaikutuksen luonne ja vakavuus;

c) sen väestö(ala-)ryhmän haavoittuvuus, johon altistumista koskevat määrälliset ja/tai 

laadulliset tiedot liittyvät.

1.4.2. Jos DNEL-arvoa ei voida määrittää, se on ilmoitettava selvästi ja perusteltava.

2. FYSIKAALIS-KEMIALLISEN VAARAN ARVIOINTI

2.1. Aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien vaarojen arvioinnin 

tavoitteena on oltava aineen luokituksen ja merkintöjen määrittely direktiivin 67/548/ETY 

mukaisesti.

2.2. Ainakin seuraavien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien mahdolliset vaikutukset 

ihmisten terveyteen on arvioitava:

– räjähtävyys

– syttyvyys

– hapettavuus.

Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin aine luokitettava tiettyä päätepistettä 

varten, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen hän on tehnyt, ja perusteltava 

toimensa.
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2.3. Kunkin vaikutuksen arviointi on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa 

kohdassa (7 jakso). Arvioinnista on esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 31 artiklan mukaisesti 

käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 9.

2.4. On arvioitava aineelle ominainen kyky aiheuttaa kuhunkin fysikaalis-kemialliseen 

ominaisuuteen liittyvä vaikutus valmistuksen ja tunnistetun käytön seurauksena.

2.5. Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava direktiivissä 67/548/ETY esitettyjen perusteiden 

mukaisesti laadittu luokitus ja merkinnät.

3. YMPÄRISTÖVAAROJEN ARVIOINTI

3.0. Johdanto

3.0.1. Aineiden ympäristövaarojen arvioinnin tavoitteena on oltava aineen luokituksen ja 

merkintöjen määrittely direktiivin 67/548/ETY mukaisesti sekä sen pitoisuuden määrittely, 

jota alhaisemmat pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta haittaa kyseessä olevassa 

ympäristön osa-alueessa. Tätä pitoisuutta kutsutaan ennakoiduksi vaikutuksettomaksi 

pitoisuudeksi (Predicted No-Effect Concentration, PNEC).

3.0.2. Ympäristövaaran arvioinnissa on tarkasteltava mahdollisia vaikutuksia ympäristöön, joka 

käsittää 1) vesiympäristön, sedimentti mukaan luettuna; 2) maaperän ja 3) ilman; mukaan 

luettuna mahdolliset vaikutukset, joita voi aiheutua 4) kertymisestä ravintoketjuun. Lisäksi 

on tarkasteltava 5) vaikutuksia, joita voi olla jätevedenkäsittelyjärjestelmien 

mikrobiologiseen aktiivisuuteen. Kuhunkin näihin viiteen ympäristön osa-alueeseen 

kohdistuvan vaikutuksen arviointi on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa

koskevassa kohdassa (7 jakso). Arvioinnista on esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 

31 artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 12.
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3.0.3. Sellaisten ympäristön osa-alueiden kohdalle, joista ei ole saatavilla vaikutuksia koskevaa 

tietoa, asiaa koskevaan kemikaaliturvallisuusraportin jaksoon merkitään "Tätä tietoa ei ole 

saatavilla". Tekniseen asiakirja-aineistoon on sisällytettävä perustelut sekä viittaus 

mahdollisesti suoritettuun tietojen hankkimiseen kirjallisuudesta. Jos tiettyä ympäristön 

osa-aluetta koskevaa tietoa on saatavilla mutta valmistaja tai maahantuoja uskoo, ettei 

vaaran arviointi ole tarpeen, valmistajan tai maahantuojan on esitettävä perustelut ja 

viitattava asiaankuuluviin tietoihin kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa 

kohdassa (7 jakso). Perustelusta on esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 31 artiklan mukaisesti 

käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 12.

3.0.4. Vaaran arvioinnissa on oltava seuraavat kolme vaihetta, jotka on selvästi yksilöitävä 

sellaisiksi kemikaaliturvallisuusraportissa:

Vaihe 1: Raakatietojen arviointi

Vaihe 2: Luokitus ja merkinnät

Vaihe 3: Ennakoidun vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) johtaminen.

3.1. Vaihe 1: Raakatietojen arviointi

3.1.1. Kaikkien saatavilla olevien raakatietojen arviointiin on kuuluttava:

– vaaran yksilöinti kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteella;

– määrällisen annos- (pitoisuus) vaste- (vaikutus) -suhteen määritys.
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3.1.2. Jos ei ole mahdollista määrittää määrällistä annos-vastesuhdetta (pitoisuus-

vaikutussuhdetta), on tämä seikka perusteltava, ja on esitettävä puolikvantitatiivinen tai 

kvalitatiivinen analyysi.

3.1.3. Kaikki tiettyyn ympäristön osa-alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointiin käytetyt 

tiedot on esitettävä lyhyesti, mahdollisuuksien mukaan taulukon tai taulukkojen avulla. 

Relevantit testitulokset (esim. LC50 tai NOEC) ja testiolosuhteet (esim. testin kesto, 

annostelureitti) ja muut relevantit tiedot on esitettävä kansainvälisesti tunnustetuin, 

kyseistä vaikutusta varten käytettävin mittayksiköin.

3.1.4. Kaikki tiedot, joiden avulla arvioidaan aineen käyttäytymistä ympäristössä, on esitettävä 

lyhyesti, mahdollisuuksien mukaan taulukon tai taulukkojen avulla. Relevantit testitulokset 

ja testiolosuhteet ja muut relevantit tiedot on esitettävä kansainvälisesti tunnustetuin, 

kyseistä vaikutusta varten käytettävin mittayksiköin.

3.1.5. Jos on käytettävissä yksi tutkimus, sen osalta olisi laadittava yksityiskohtainen 

tutkimustiivistelmä. Jos samaa vaikutusta tutkitaan useammassa kuin yhdessä 

tutkimuksessa, johtopäätösten tekemiseksi on käytettävä sitä tutkimusta tai niitä 

tutkimuksia, jotka aiheuttavat suurinta huolta. Kyseisestä tutkimuksesta (kyseisistä 

tutkimuksista) on laadittava yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä, joka liitetään tekniseen 

aineistoon. Yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät vaaditaan kaikista vaarojen arvioinnissa 

käytetyistä keskeisistä tiedoista. Jollei käytetä sitä tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka 

aiheuttavat suurinta huolta, on tästä esitettävä aukottomat perustelut ja liitettävä ne 

tekniseen asiakirja-aineistoon sekä käytetyn tutkimuksen että myös kaikkien muiden 

tutkimusten osalta, jotka herättivät enemmän huolta kuin käytetty tutkimus. Jos aine ei 

minkään saatavilla olevan tutkimuksen mukaan aiheuta vaaraa, on kaikkien tutkimusten 

validiteetti arvioitava yleisesti.
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3.2. Vaihe 2: Luokitus ja merkinnät

3.2.1. Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava direktiivissä 67/548/ETY esitettyjen perusteiden 

mukaisesti laadittu luokitus ja merkinnät. Tarvittaessa on esitettävä direktiivin 67/548/ETY 

4 artiklan 4 kohdan ja direktiivin 1999/45/EY 4–7 artiklan soveltamisesta johtuvat erityiset 

pitoisuusrajat ja perusteltava ne, jos ne eivät sisälly direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I.

3.2.2. Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin aine luokitettava tiettyä päätepistettä 

varten, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen hän on tehnyt, ja perusteltava 

toimensa.

3.3. Vaihe 3: Ennakoidun vaikutuksettoman pitoisuuden määrittäminen

3.3.1. Kullekin ympäristön osa-alueelle on vahvistettava PNEC-arvo (Predicted No-Effect 

Concentration, ennakoitu vaikutukseton pitoisuus) saatavilla olevien tietojen perusteella. 

PNEC-arvo voidaan laskea soveltamalla sopivaa arviointitekijää vaikutusta kuvaaviin 

arvoihin (esim. LC50 tai NOEC). Arviointitekijä kuvaa eroa, joka on rajoitetulle määrälle 

lajeja laboratoriokokeista johdettujen vaikutusta kuvaavien arvojen ja kyseiselle 

ympäristön osa-alueelle määritetyn PNEC-arvon välillä.1

3.3.2. Jos PNEC-arvoa ei voida johtaa, tämä on ilmoitettava selvästi ja perusteltava aukottomasti.

  

1 Yleensä mitä enemmän tietoja on ja mitä pidempiä kokeet ovat kestoltaan, sitä pienempi on 
epävarmuusaste ja arviointitekijä. Arviointitekijää 1000 sovelletaan tyypillisesti pienimpään 
kolmesta lyhytaikaisen kokeen L(E)C50-arvosta, jotka on johdettu erilaisia trofia-asteita 
edustavista lajeista, ja tekijää 10 pienimpään kolmesta pitkäaikaisen kokeen NOEC-arvosta, 
jotka on johdettu erilaisia trofia-asteita edustavista lajeista.
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4. PBT- JA vPvB-AINEIDEN ARVIOINTI

4.0. Johdanto

4.0.1. PBT- ja vPvB-aineiden arvioinnin tavoitteena on oltava määrittää, täyttääkö aine 

liitteessä XIII vahvistetut perusteet. Jos aine täyttää ne, aineen mahdolliset päästöt on 

kuvattava. Tämän liitteen 1 ja 3 jakson mukaista vaarojen arviointia, jossa käsitellään 

kaikkia pitkän aikavälin vaikutuksia, ja ihmisten ja ympäristön pitkäaikaisen altistumisen 

estimointia, joka on toteutettu 5 jakson (altistumisen arviointi) vaiheen 2 mukaisesti 

(altistumisen estimointi), ei voida toteuttaa riittävän luotettavasti niiden aineiden osalta, 

jotka täyttävät liitteessä XIII olevat PBT- ja vPvB-aineiden yksilöintiperusteet. Tämän 

vuoksi PBT- ja vPvB-arviointi on tehtävä erikseen.

4.0.2. PBT- ja vPvB-arvioinnissa on oltava seuraavat kaksi vaihetta, jotka on selvästi yksilöitävä 

sellaisiksi kemikaaliturvallisuusraportin B osan8 jaksossa:

Vaihe 1: Vertaaminen perusteisiin

Vaihe 2: Päästöjen kuvaaminen

Arvioinnista on myös esitettävä tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 12.

4.1. Vaihe 1: Vertaaminen perusteisiin

Tässä osassa PBT- ja vPvB-aineiden arviointia on saatavilla olevia tietoja, jotka 

toimitetaan osana teknistä asiakirja-aineistoa, verrattava liitteessä XIII vahvistettuihin 

perusteisiin ja ilmoitettava, täyttääkö aine perusteet vai ei.
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Jos saatavilla olevien tietojen perusteella ei voida päättää, täyttääkö aine liitteen XIII 

perusteet vai ei, on harkittava tapauksen mukaan, onko muuta näyttöä, kuten rekisteröijän

käytettävissä olevia seurantatietoja, joka antaa aihetta samantasoiseen huoleen.

Jos teknisessä aineistossa esitetään yhdelle tai useammalle ominaisuudelle vain liitteissä 

VII ja VIII vaaditut tiedot, on rekisteröijän otettava huomioon PBT-ominaisuuksien 

seulonnan kannalta merkitykselliset tiedot päättääkseen, onko tarpeen tuottaa lisätietoja 

PBT- ja vPvB-aineiden arviointia koskevan tavoitteen täyttämiseksi. Jos lisätietojen 

tuottaminen on tarpeen ja se edellyttäisi testausta selkärankaisilla, rekisteröijän on 

esitettävä testausehdotus. Tällaisia lisätietoja ei kuitenkaan tarvitse tuottaa, jos rekisteröijä 

panee täytäntöön tai suosittelee riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä ja toimintaolosuhteita, 

jotka mahdollistavat poikkeuksen liitteessä XI olevan 3 jakson mukaisesti PBT- ja vPvB-

arvioinnin kannalta relevantin testauksen osalta.

4.2. Vaihe 2: Päästöjen kuvaaminen

Jos aine täyttää perusteet, päästöt on kuvattava, ja siihen on kuuluttava 5 jaksossa kuvatut 

relevantit altistumisen arvioinnin osat. Erityisesti siinä on arvioitava ainemäärät, jotka 

pääsevät ympäristön eri osa-alueisiin kaikissa valmistajan tai maahantuojan toiminnoissa ja 

kaikista tunnistetuista käyttötavoista. On myös täsmennettävä reitit, joiden kautta ihmiset 

ja ympäristö todennäköisesti voivat altistua aineelle.
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5. ALTISTUMISEN ARVIOINTI

5.0. Johdanto

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on estimoida määrällisesti tai laadullisesti se aineen 

annos/pitoisuus, jolle väestö ja ympäristö altistuvat tai voivat altistua. Arvioinnissa on 

otettava huomioon aineen elinkaaren kaikki vaiheet, jotka ovat seurausta valmistuksesta ja 

tunnistetuista käyttötavoista, ja siihen on sisällyttävä kaikki altistumiset, jotka voivat liittyä 

1–4 jaksossa yksilöityihin vaaroihin. Altistumisen arvioinnissa on oltava seuraavat kaksi 

vaihetta, jotka on selvästi yksilöitävä sellaisiksi kemikaaliturvallisuusraportissa:

Vaihe 1: Altistumisskenaarioiden laadinta tai asiaankuuluvien käyttö- ja 

altistumisluokkien laadinta

Vaihe 2: Altistumisen estimointi.

Altistumisskenaario on tarvittaessa esitettävä 31 artiklan mukaisesti 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä.

5.1. Vaihe 1: Altistumisskenaarioiden laadinta
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5.1.1. Laaditaan 0.7 ja 0.8 jaksossa kuvattuja altistumisskenaarioita. Altistumisskenaariot ovat 

kemikaaliturvallisuusarviointiprosessin ydin. Kemikaaliturvallisuusarviointiprosessissa 

voidaan toistaa tiettyjä vaiheita. Ensimmäinen arviointi perustuu vaadittaviin 

vähimmäistietoihin ja kaikkiin saatavilla oleviin vaaroja koskeviin tietoihin ja altistumisen 

estimointiin, joka vastaa alustavia oletuksia toimintaolosuhteista ja 

riskinhallintatoimenpiteistä (alustava altistumisskenaario). Jos alustavat oletukset johtavat 

riskien kuvaamiseen, joka osoittaa, että ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 

riskejä ei hallita riittävästi, on tarpeen toteuttaa toistuva prosessi muuttamalla yhtä tai 

useampaa tekijää vaarojen tai altistumisen arvioinnissa tavoitteena osoittaa riittävä hallinta. 

Vaarojen arvioinnin mukauttaminen saattaa edellyttää vaaroja koskevien lisätietojen 

tuottamista. Altistumisen arvioinnin mukauttaminen saattaa edellyttää 

toimintaolosuhteiden tai riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaista muuttamista 

altistumisskenaariossa tai täsmällisempää altistumisen estimointia. Viimeisestä toistosta 

tuloksena oleva altistumisskenaario (lopullinen altistumisskenaario) on sisällytettävä 

kemikaaliturvallisuusraporttiin ja liitettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen 31 artiklan 

mukaisesti.

Lopullinen altistumisskenaario on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 

koskevassa kohdassa, ja se on sisällytettävä käyttöturvallisuustiedotteen liitteeseen 

käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, jossa esitetään aineen käytöstä lyhyt yleinen kuvaus, joka 

on liitteessä VI olevan 3 jakson 5 kohdassa edellytetyn kuvauksen mukainen. 

Altistumisskenaarioihin on sisällyttävä kaikki valmistus yhteisössä ja kaikki tunnistetut

käyttötavat.

Altistumisskenaariossa on erityisesti selostettava, silloin kun se on merkityksellistä, 

seuraavat asiat:
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Toimintaolosuhteet

– valmistusprosessit, muun muassa fysikaalinen olomuoto, jossa ainetta valmistetaan, 

prosessoidaan ja/tai käytetään;

– prosessien kanssa tekemisiin joutuvien työntekijöiden toiminnat sekä heidän 

kyseiselle aineelle tapahtuvan altistumisensa kesto ja toistuvuus;

– kuluttajien toiminnat sekä heidän kyseiselle aineelle tapahtuvan altistumisensa kesto 

ja toistuvuus;

– ympäristön eri osa-alueisiin ja jätevedenkäsittelyjärjestelmiin kohdistuvien aineen 

päästöjen kesto ja toistuvuus sekä vastaanottavassa ympäristön osa-alueessa 

tapahtuva laimentuminen.

Riskinhallintatoimenpiteet

– riskinhallintatoimenpiteet, joilla vähennetään tai vältetään ihmisten (työntekijät ja 

kuluttajat mukaan luettuina) ja ympäristön eri osa-alueiden suoraa ja epäsuoraa 

altistumista aineelle;

– jätehuoltotoimenpiteet, joilla vähennetään tai vältetään ihmisten ja ympäristön 

altistumista aineelle jätteiden käsittelyn ja/tai kierrätyksen yhteydessä.

5.1.2. Jos valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä hakee lupaa tiettyä käyttötapaa varten, 

tarvitsee altistumisskenaariot laatia vain kyseistä käyttötapaa ja käyttöä seuraavia 

elinkaaren vaiheita varten.
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5.2. Vaihe 2: Altistumisen estimointi

5.2.1. Altistuminen on estimoitava kullekin laaditulle altistumisskenaariolle, ja se on esitettävä 

kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa. Estimoinnista on esitettävä 

tarvittaessa tiivistelmä 31 artiklan mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä. 

Altistumisen estimointiin kuuluu kolme kohtaa: 1) päästöjen estimointi, 2) kemikaalin 

käyttäytymisen ja reittien arviointi ja 3) altistumistasojen estimointi.

5.2.2. Päästöjen estimoinnissa on tarkasteltava päästöjä valmistuksesta ja kaikista tunnistetuista

käyttötavoista johtuvien aineen elinkaaren kaikkien merkityksellisten vaiheiden aikana. 

Aineen valmistuksesta johtuvat elinkaaren vaiheet kattavat tarvittaessa jätevaiheen. 

Tunnistetuista käyttötavoista johtuvat elinkaaren vaiheet kattavat tarvittaessa esineiden

käyttöiän ja jätevaiheen. Päästöjen estimointi on tehtävä olettaen, että 

altistumisskenaariossa kuvatut riskinhallintatoimenpiteet ja toimintaolosuhteet on 

toteutettu.

5.2.3. Aineen mahdollinen hajoaminen tai muuntuminen tai reaktioprosessit on selostettava. 

Jakautuminen ja käyttäytyminen ympäristössä on estimoitava.

5.2.4. Altistumistasot on estimoitava kaikille väestöryhmille (työntekijät, kuluttajat ja ympäristön 

välityksellä epäsuorasti altistuvat yksilöt) ja ympäristön osa-alueille, joiden altistuminen 

aineelle on tiedettyä tai kohtuudella ennakoitavissa. Estimoinnissa on käsiteltävä ihmisen 

kaikkia relevantteja altistumisteitä (hengitysteiden, suun tai ihon kautta sekä yhteensä 

kaikkien relevanttien altistumisreittien ja -lähteiden kautta). Estimoinneissa on otettava 

huomioon paikalliset ja ajalliset altistumistavan vaihtelut. Altistumisen estimoinnissa on 

erityisesti otettava huomioon seuraavat tiedot:

– asianmukaisesti mitatut, edustavat altistumistiedot,
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– tärkeimmät aineessa mahdollisesti esiintyvät epäpuhtaudet ja lisäaineet,

– aineen tuotanto- ja/tai maahantuontimäärät,

– määrä kutakin tunnistettua käyttötapaa kohti,

– toteutettu tai suositeltu riskinhallinta, mukaan lukien eristyksen taso,

– altistumisen kesto ja toistuvuus toimintaolosuhteiden mukaan,

– prosesseihin liittyvät työntekijöiden toimet ja heidän aineelle altistumisensa kesto ja 

toistuvuus,

– kuluttajien toimet ja heidän aineelle altistumisensa kesto ja toistuvuus,

– aineesta ympäristön eri osa-alueisiin aiheutuvien päästöjen kesto ja toistuvuus sekä 

laimentuminen vastaanottavassa ympäristön osa-alueessa,

– aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet,

– muuntumis- ja/tai hajoamistuotteet,

– todennäköiset altistumistiet ja imeytyvyys ihmisen elimistöön,
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– todennäköiset reitit, joiden kautta aine joutuu ympäristöön, sekä jakautuminen 

ympäristöön ja hajaantuminen ja/tai muuntuminen (katso myös 3 jakson vaihe 1),

– altistumisen (maantieteellinen) laajuus,

– matriksiriippuvainen aineen päästö/kulkeutuminen.

5.2.5. Jos on käytettävissä asianmukaisesti mitattuja ja edustavia altistumista koskevia tietoja, ne 

on otettava erityisesti huomioon altistumisen arvioinnin yhteydessä. Altistumistasojen 

estimoinnissa voidaan käyttää sopivia malleja. Tällöin otetaan huomioon myös käyttö- ja 

altistumistavoiltaan tai ominaisuuksiltaan samankaltaisten aineiden merkitykselliset 

seurantatiedot.

6. RISKIEN KUVAAMINEN

6.1. Riskit on kuvattava kullekin altistumisskenaariolle ja esitettävä 

kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa kohdassa.

6.2. Riskien kuvaamisessa on tarkasteltava niitä väestöryhmiä (jotka altistuvat työntekijöinä, 

kuluttajina tai epäsuorasti ympäristön kautta, sekä tarvittaessa niitä yhteensä) ja niitä 

ympäristön osa-alueita, joiden tiedetään tai voidaan kohtuudella ennakoida altistuvan 

aineelle olettaen, että jakson 5 altistumisskenaarioissa kuvattuja riskinhallintatoimenpiteitä 

käytetään. Lisäksi on tarkasteltava aineesta aiheutuvaa kokonaisympäristöriskiä 

yhdistämällä kaikkiin ympäristön osiin kaikista lähteistä kohdistuvia kokonaispäästöjä 

koskevat tulokset.
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6.3. Riskien kuvaamisessa on:

– verrattava kunkin sellaisen väestöryhmän altistumista, jonka tiedetään tai 

ennakoidaan altistuvan, asianmukaiseen DNEL-tasoon,

– verrattava kunkin ympäristön osa-alueen ennakoituja ympäristöpitoisuuksia 

PNEC-arvoihin, ja

– arvioitava aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien johdosta aiheutuvien 

tapahtumien todennäköisyys ja vakavuus.

6.4. Kunkin altistumisskenaarion osalta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan riskin voidaan 

katsoa olevan asianmukaisesti kontrolloidun valmistuksesta ja tunnistetuista käyttötavoista 

johtuvan aineen elinkaaren aikana, jos

– 6 jakson 2 kohdassa estimoidut altistumistasot eivät ylitä 1 ja 3 jaksossa määritettyjä 

asiaa koskevia DNEL- tai PNEC-tasoja ja

– 2 jaksossa määritettyjen aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien johdosta 

aiheutuvien tapahtumien todennäköisyys ja vakavuus on erittäin vähäinen.
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6.5. Niille ihmisiin tai ympäristön osa-alueisiin kohdistuville vaikutuksille, joille ei ole voitu 

määrittää DNEL- tai PNEC-arvoa, on tehtävä laadullinen arvio siitä, kuinka suurella 

todennäköisyydellä vaikutukset voidaan välttää toteutettaessa altistumisskenaariota.

Aineille, jotka täyttävät PBT- ja vPvB-aineita koskevat perusteet, on valmistajan tai 

maahantuojan käytettävä 5 jakson vaiheessa 2 saatuja tietoja ottaessaan käyttöön 

toimitiloissaan riskinhallintatoimenpiteitä, joilla minimoidaan ihmisiin tai ympäristöön 

kohdistuvaa altistumista ja päästöjä valmistuksesta ja tunnistetuista käyttötavoista johtuvan 

aineen elinkaaren aikana, ja suositellessaan niitä jatkokäyttäjille.
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7. KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

Kemikaaliturvallisuusraportissa on käytettävä seuraavia otsikoita:

KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

A OSA

1. YHTEENVETO RISKINHALLINTATOIMENPITEISTÄ

2. VAKUUTUS, ETTÄ RISKINHALLINTATOIMENPITEITÄ TOTEUTETAAN

3. VAKUUTUS, ETTÄ RISKINHALLINTATOIMENPITEISTÄ ILMOITETAAN

B OSA

1. AINEEN JA SEN FYSIKAALISTEN JA KEMIALLISTEN OMINAISUUKSIEN 
YKSILÖINTI

2. VALMISTUS JA KÄYTTÖTAVAT

2.1. Valmistus

2.2. Tunnistetut käyttötavat

2.3. Käyttötavat, joita ei suositella

3. LUOKITUS JA MERKINNÄT

4. AINEEN KÄYTTÄYTYMINEN YMPÄRISTÖSSÄ

4.1. Hajoaminen

4.2. Jakautuminen ympäristöön

4.3. Kertyvyys eläviin kudoksiin

4.4 Sekundaarinen myrkyllisyys

5. IHMISTEN TERVEYDELLE AIHEUTUVAN VAARAN ARVIOINTI

5.1. Toksikokinetiikka (imeytyminen, aineenvaihdunta, jakautuminen ja poistuminen)
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

5.2. Akuutti myrkyllisyys

5.3. Ärsyttävyys

5.3.1. Iho

5.3.2. Silmät

5.3.3. Hengityselimet

5.4. Syövyttävyys

5.5. Herkistyminen

5.5.1. Iho

5.5.2. Hengityselimet

5.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

5.7. Mutageenisuus

5.8. Karsinogeenisuus

5.9. Lisääntymismyrkyllisyys

5.9.1. Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset

5.9.2. Kehitysmyrkyllisyys
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

5.10. Muut vaikutukset

5.11. DNEL-taso(je)n johtaminen

6. AINEIDEN FYSIKAALIS-KEMIALLISIIN OMINAISUUKSIIN PERUSTUVIEN 
IHMISILLE AIHEUTUVIEN VAAROJEN ARVIOINTI

6.1. Räjähtävyys

6.2. Syttyvyys

6.3. Hapettavuus

7. YMPÄRISTÖVAAROJEN ARVIOINTI

7.1. Vesiympäristö (sedimentti mukaan luettuna)

7.2. Maaperä

7.3. Ilma

7.4. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologinen aktiivisuus

8. PBT- JA VPVB-AINEIDEN ARVIOINTI

9. ALTISTUKSEN ARVIOINTI

9.1. [Otsikko, altistumisskenaario 1]

9.1.1. Altistumisskenaario

9.1.2. Altistumisen arviointi
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

9.2. [Otsikko, altistumisskenaario 2]

9.2.1. Altistumisskenaario

9.2.2. Altistumisen arviointi

[jne.]

10. RISKIEN KUVAAMINEN

10.1. [Otsikko, altistumisskenaario 1]

10.1.1. Ihmisten terveys

10.1.1.1. Työntekijät

10.1.1.2. Kuluttajat

10.1.1.3. Ihmisten epäsuora altistuminen ympäristön kautta 

10.1.2. Ympäristö

10.1.2.1. Vesiympäristö (sedimentti mukaan luettuna)

10.1.2.2. Maaperä

10.1.2.3. Ilma

10.1.2.4. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologinen aktiivisuus
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KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN ESITYSTAPA JA MUOTO

10.2. [Otsikko, altistumisskenaario 2]

10.2.1. Ihmisten terveys

10.2.1.1. Työntekijät

10.2.1.2. Kuluttajat

10.2.1.3. Ihmisten epäsuora altistuminen ympäristön kautta 

10.2.2. Ympäristö

10.2.2.1. Vesiympäristö (sedimentti mukaan luettuna)

10.2.2.2. Maaperä

10.2.2.3. Ilma

10.2.2.4. Jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologinen aktiivisuus

[jne.]

10.x. Kokonaisaltistuminen (kaikki merkitykselliset päästölähteet yhteensä)

10.x.1. Ihmisten terveys (kaikki altistumisreitit yhteensä)

10.x.1.1.

10.x.2. Ympäristö (kaikki päästölähteet yhteensä)

10.x.2.1.
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LIITE II

OPAS KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LAATIMISEEN

Tässä liitteessä esitetään vaatimukset, joiden mukaan aineille tai valmisteille laaditaan 

käyttöturvallisuustiedotteet 31 artiklan mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla toimitetaan 

asianmukaiset turvallisuustiedot luokitelluista aineista ja valmisteista, mukaan lukien 

asiaankuuluvan kemikaaliturvallisuusraportin sisältämät tiedot toimitusketjussa välittömästi 

seuraaville käyttäjille. Käyttöturvallisuustiedotteessa annettavien tietojen on oltava 

kemikaaliturvallisuusraportin tietoja vastaavia silloin kun sellainen vaaditaan. Kun on käytettävissä 

kemikaaliturvallisuusraportti, kysymykseen tuleva(t) altistumisskenaario(t) on esitettävä 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä, jotta käyttöturvallisuustiedotteen asiaa koskevissa kohdissa 

on helpompi viitata niihin.

Tämän liitteen tarkoituksena on varmistaa 31 artiklassa mainittujen pakollisten kohtien sisällön 

johdonmukaisuus ja tarkkuus, jotta käyttäjät voivat käyttöturvallisuustiedotteiden avulla ryhtyä 

tarvittaviin toimiin ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi työpaikalla sekä ympäristön 

suojelemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteiden tietojen on täytettävä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 

suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetussa 

direktiivissä 98/24/EY säädetyt vaatimukset. Erityisesti työnantajan on pystyttävä 

käyttöturvallisuustiedotteiden avulla määrittämään, onko työpaikalla vaarallisia kemikaaleja ja 

arvioimaan niiden käytöstä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvat 

riskit.
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Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on kirjoitettava selvästi ja lyhyesti. Käyttöturvallisuustiedotteen 

laatijan on oltava pätevä henkilö, jonka on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet, sikäli kuin 

ne tiedetään. Aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta vastaavien henkilöiden on 

varmistettava, että kyseisiä asioita käsittelevät henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen, 

myös kertauskoulutusta.

Valmisteista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi mutta joille vaaditaan käyttöturvallisuustiedote 

31 artiklan mukaisesti, on kussakin kohdassa annettava oikeasuhteista tietoa.

Lisätiedot voivat olla tarpeen joissakin tapauksissa, sillä aineilla ja valmisteilla voi olla monenlaisia 

ominaisuuksia. Jos taas käy ilmi, etteivät tiettyjä ominaisuuksia koskevat tiedot ole tärkeitä tai niitä 

on teknisistä syistä mahdoton toimittaa, syyt tähän on ilmoitettava selvästi kussakin kohdassa. 

Jokaisesta vaarallisesta ominaisuudesta on toimitettava tietoja. Jos ilmoitetaan, että tiettyä vaaraa ei 

esiinny, on ilmoitettava selvästi joko että luokituksen tekijällä ei ole tietoja käytettävissään tai että 

käytettävissä olevat testitulokset ovat negatiivisia.

Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisupäivä on annettava ensimmäisellä sivulla. Aina kun 

käyttöturvallisuustiedotetta muutetaan, muutokset on saatettava vastaanottajan tietoon ja merkittävä 

ne seuraavasti "Tarkistus: (päivämäärä)".

Huom.

Käyttöturvallisuustiedote vaaditaan myös tietyistä direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevissa 

8 ja 9 luvuissa mainituista erikoisaineista ja -valmisteista (esim. massiivisessa olomuodossa olevat 

metallit, metalliseokset, kompressoidut kaasut jne.), joille on myönnetty merkintöjä koskevia 

poikkeuksia.
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Aineen tai valmisteen tunnistetiedot

Tunnistetiedoissa käytetyn termin on oltava sama kuin direktiivin 67/548/ETY liitteen VI 

mukaisessa varoitusetiketissä käytetty termi.

Rekisteröitäville aineille kyseisen termin on oltava rekisteröinnissä annetun termin 

mukainen, ja tämän asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla annettu rekisteröintinumero on 

myös ilmoitettava.

Muut käytettävissä olevat tunnistamistavat voidaan myös ilmoittaa.

1.2. Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa

Aineen tai valmisteen käyttötavat, mikäli ne tiedetään, on ilmoitettava. Useista 

mahdollisista käyttötavoista tarvitsee luetella vain tärkeimmät tai tavallisimmat. On 

ilmoitettava lyhyesti, mitä aine käytännössä tekee, esimerkiksi onko se palonestoaine, 

antioksidantti jne.

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on käyttöturvallisuustiedotteessa annettava 

tietoja kaikista tunnistetuista käyttötavoista, jotka ovat merkityksellisiä 

käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajalle. Näiden tietojen on vastattava 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä tunnistettuja käyttötapoja ja altistumisskenaarioita.
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1.3. Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

Henkilöstä, joka vastaa aineen tai valmisteen saattamisesta yhteisön markkinoille 

(valmistajista, maahantuojista tai jakelijoista), on annettava tunnistetiedot. Tällöin on 

annettava hänen täydellinen osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä 

käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite.

Jos kyseinen henkilö ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa aine tai valmiste 

saatetaan markkinoille, on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän jäsenvaltioon 

sijoittautuneen asiasta vastaavan henkilön täydellinen osoite ja puhelinnumero.

Rekisteröijäksi on ilmoitettava sama henkilö kuin rekisteröinnissä ilmoitettu valmistaja tai 

maahantuoja.

1.4. Hätäpuhelinnumero

Edellä mainittujen tietojen lisäksi on annettava yhtiön ja/tai asiasta vastaavan virallisen 

neuvontaelimen (joka voi olla se elin, joka on vastuussa terveyttä koskevien tietojen 

vastaanottamisesta ja johon viitataan direktiivin 1999/45/EY 17 artiklassa) 

hätäpuhelinnumero. On mainittava, onko tämä puhelinnumero käytössä ainoastaan 

virka-aikana.

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tässä kohdassa on ilmoitettava direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY luokitusta 

koskevien säännösten mukaisesti tehty aineen tai valmisteen luokitus. Vaarat, joita aineesta 

tai valmisteesta aiheutuu ihmisille ja ympäristölle, on ilmoitettava selvästi ja lyhyesti.

Valmisteet, jotka on luokiteltu vaarallisiksi, ja valmisteet, joita ei ole luokiteltu 

vaarallisiksi direktiivin 1999/45/EY mukaan, on erotettava selvästi.
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Tärkeimmät haitalliset, kohtuullisella varmuudella odotettavissa olevat fysikaalis-

kemialliset ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja oireet, jotka 

liittyvät aineen tai valmisteen käyttötapoihin ja mahdollisiin vääriin käyttötapoihin, on 

kuvattava.

Muut vaarat, kuten pölyisyys, ristiinherkistyminen, tukehtuminen, jäätyminen, voimakas 

haju tai maku tai ympäristövaikutukset kuten esimerkiksi maaperän eliöihin kohdistuva 

vaara, otsonikerroksen heikentyminen ja valokemiallinen otsoninmuodostuskyky, jotka 

eivät edellytä luokittelemista, mutta jotka voivat vaikuttaa lisäävästi aineen vaarallisuuteen 

kaiken kaikkiaan, on mahdollisesti tarpeen mainita.

Merkinnöissä annettavat tiedot on ilmoitettava kohdassa 15.

Aineen luokituksen on vastattava XI osaston nojalla laaditussa luokituksia ja merkintöjä 

koskevassa luettelossa säädettyä luokitusta.

3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT

Vastaanottajan on voitava tunnistaa annettujen tietojen perusteella helposti valmisteen 

aineosiin liittyvät vaarat. Valmisteeseen itseensä liittyvät vaarat on ilmoitettava 

kohdassa 2.

3.1. Täydellisen koostumuksen (aineosien laatu ja niiden pitoisuus) antaminen ei ole 

välttämätöntä, vaikka yleinen kuvaus aineosista ja niiden pitoisuuksista voi olla hyödyksi.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 6
LIITE II DG C I FI

3.2. Direktiivin 1999/45/EY mukaisesti vaarallisiksi luokitelluista valmisteista on ilmoitettava 

seuraavantyyppiset aineet sekä niiden pitoisuus tai pitoisuusalue valmisteessa:

a) direktiivissä 67/548/ETY tarkoitetut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset aineet, 

jos niiden pitoisuus on vähintään yhtä suuri kuin alhaisin seuraavista arvoista:

– direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan 3 kohdassa olevassa taulukossa määrätyt 

pitoisuudet tai

– direktiivin 67/548/ETY liitteessä I annetut pitoisuusrajat tai

– direktiivin 1999/45/EY liitteessä II olevassa B osassa määrätyt pitoisuusrajat 

tai

– direktiivin 1999/45/EY liitteessä III olevassa B osassa määrätyt pitoisuusrajat 

tai

– direktiivin 1999/45/EY liitteessä V määrätyt pitoisuusrajat tai

– tämän asetuksen XI osaston nojalla laaditussa luokituksia ja merkintöjä 

koskevassa luettelossa olevassa hyväksytyssä kirjauksessa ilmoitetut 

pitoisuusrajat,

b) aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistumisen raja-arvot ja jotka eivät 

kuulu a alakohdassa mainittuihin aineisiin

c) aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, eläviin kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) 

tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyviä 

(VPVB) liitteessä XII esitettyjen perusteiden mukaisesti, jos yksittäisen aineen 

pitoisuus on 0,1 prosenttia tai enemmän.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 7
LIITE II DG C I FI

3.3. Valmisteista, jotka ei ole luokiteltu vaarallisiksi direktiivin 1999/45/EY mukaan, on 

ilmoitettava aineet sekä niiden pitoisuus tai pitoisuusalue, jos yksittäisen aineen pitoisuus 

on joko:

a) vähintään yksi painoprosentti, kun on kyseessä muu kuin kaasumainen valmiste, tai 

vähintään 0,2 tilavuusprosenttia, kun on kyseessä kaasumainen valmiste ja

– aineet ovat direktiivissä 67/548/ETY1 tarkoitettuja terveydelle tai ympäristölle 

vaarallisia aineita, tai

– aineille on säädetty yhteisössä työperäisen altistumisen raja-arvo;

tai

b) vähintään 0,1 painoprosenttia, kun aineet ovat hitaasti hajoavia, eläviin kudoksiin 

kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 

eläviin kudoksiin kertyviä (VPVB) liitteessä XII esitettyjen perusteiden mukaisesti.

  

1 Jos valmisteen markkinoille saattamisesta vastaava henkilö voi osoittaa, että sellaisen aineen 
kemiallisen yksilöinnin, joka on luokiteltu yksinomaan – ärsyttäväksi, lukuun ottamatta 
aineita, joille on osoitettu R-lauseke R41, tai ärsyttäväksi yhdessä yhden tai useamman 
direktiivin 1999/45/EY 10 artiklan 2.3.4 kohdassa mainitun ominaisuuden kanssa, tai –
haitalliseksi tai haitalliseksi yhdessä yhden tai useamman direktiivin 1999/45/EY 10 artiklan 
2.3.4 kohdassa mainitun ominaisuuden kanssa ja jolla on vain akuutteja kuolemaan johtavia 
vaikutuksia, antaminen käyttöturvallisuustiedotteessa vaarantaa hänen 
immateriaalioikeutensa luottamuksellisuuden, hän voi direktiivin 1999/45/EY liitteessä VI 
olevan B osan säännösten mukaisesti viitata kyseiseen aineeseen joko käyttämällä nimeä, 
jolla tunnistetaan tärkeimmät funktionaaliset kemialliset ryhmät tai jotain vaihtoehtoista 
nimeä.
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3.4. Edellä tarkoitetuista aineista on ilmoitettava niiden luokitus (joka perustuu joko direktiivin 

67/548/ETY 4 ja 6 artiklaan, sen liitteeseen I tai tämän asetuksen XI osaston mukaisesti 

laaditussa luokitusten ja merkintöjen luettelossa olevaan sovittuun merkintään) sekä 

varoitusmerkit ja R-lausekkeet, jotka aineille on osoitettu niihin liittyvien fysikaalis-

kemiallisten, ihmisten terveyteen kohdistuvien tai ympäristövaarojen perusteella. 

R-lausekkeita ei tarvitse tässä yhteydessä antaa täydellisinä: on viitattava kohtaan 16, jossa 

on annettava kunkin R-lausekkeen koko teksti. Jos aine ei täytä luokitusperusteita, on 

esitettävä syy aineen mainitsemiselle 3 jaksossa, kuten 'PBT-aine' tai 'aine, jota koskee 

työpaikalla altistumista koskeva yhteisön raja-arvo'.

3.5. Edellä tarkoitettujen aineiden nimi ja tämän asetuksen 20 artiklan 1 kohdan perusteella 

annettu rekisteröintinumero ja niiden mahdollinen EINECS- tai ELINCS-numero on 

annettava direktiivin 67/548/ETY mukaisesti. CAS-numero ja IUPAC-nimi (jos ne ovat 

saatavilla) voivat olla hyödyksi. Aineista, jotka on ilmoitettu yleisellä nimellä direktiivin 

1999/45/EY 15 artiklan tai tässä liitteessä olevan 3 kohdan 3 alakohdan alaviitteen 

mukaisesti, ei tarvitse antaa täsmällistä kemiallista tunnistetta.

3.6. Jos direktiivin 1999/45/EY 15 artiklan tai tässä liitteessä olevan 3 kohdan 3 alakohdan 

alaviitteen säännösten mukaisesti tiettyjen aineiden tunnistetietoja on käsiteltävä 

luottamuksellisina, aineiden kemialliset ominaisuudet on kuvattava aineiden turvallisen 

käsittelyn varmistamiseksi. Käytettävän nimen on oltava sama kuin se, joka seuraa edellä 

mainituista menettelyistä.



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 9
LIITE II DG C I FI

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

Ensiaputoimenpiteet on kuvattava.

Ensin on mainittava, tarvitaanko välitöntä lääketieteellistä apua.

Ensiapuohjeiden on oltava lyhyitä ja sellaisia, että uhri, läsnä olevat ja ensiapuhenkilöstö 

ymmärtävät ne helposti. Oireet ja vaikutukset tulisi esittää lyhyesti tiivistettynä. Ohjeissa 

on selostettava, mitä on tehtävä paikan päällä onnettomuuden sattuessa ja onko 

odotettavissa viivästyneitä vaikutuksia altistumisen jälkeen.

Tiedot esitetään eri altistumisteiden (esimerkiksi hengitystiet, iho, silmät ja 

ruoansulatuselimet) mukaisesti eri kohdissa.

Ilmoitetaan, tarvitaanko lääkärin apua tai onko se toivottavaa.

Tiettyjen aineiden tai valmisteiden osalta voi olla tärkeätä korostaa, että työpaikalla on 

oltava erikoisvalmiuksia erityistä ja välitöntä hoitoa varten.
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5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Aineen tai valmisteen aiheuttaman tai sen läheisyydessä ilmenevän tulipalon varalta on 

ilmoitettava:

– sopivat sammutusaineet,

– sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä,

– erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta tai valmisteesta itsestään, 

palamistuotteista tai tuloksena syntyvistä kaasuista,

– erityiset palomiesten suojavarusteet.

6. TOIMENPITEET PÄÄSTÖVAHINGOISSA

Aineesta tai valmisteesta riippuen tietoja voidaan tarvita seuraavista seikoista:

henkilökohtaiset suojatoimet, kuten

– sytytyslähteiden poistaminen, kuten riittävä ilmanvaihto ja/tai 

hengityssuojaintentarve, pölyn leviämisen estäminen, iho- ja silmäkosketuksen 

estäminen,

ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen, kuten

– pääsyn estäminen viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään, mahdollisesti 

lähiseudun varoittaminen,
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puhdistusohjeet, kuten

– imukykyisen materiaalin (esimerkiksi hiekan, piimaan, happoa sitovan aineen, 

yleissitovan aineen, sahajauhon) käyttö, kaasujen ja/tai huurujen poistaminen 

vedellä, laimennus.

On myös harkittava seuraavia merkintöjä: "Ei saa käyttää...", "Neutraloitava 

(neutralointiaineen nimi)".

Huom.

Tarvittaessa on viitattava kohtiin 8 ja 13.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Huom.

Tässä jaksossa annettavien tietojen on liityttävä ihmisten terveyden, turvallisuuden ja 

ympäristön suojeluun. Työnantajan pitäisi pystyä niiden avulla suunnittelemaan ja 

järjestämään työpaikan työmenetelmät direktiivin 98/24/EY 5 artiklan mukaisesti.

Kun kemikaaliturvallisuusraportti tai rekisteröinti vaaditaan, tässä jaksossa annettavien 

tietojen on oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka annetaan 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä tunnistetuille käyttötavoille ja altistumisskenaarioille.
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7.1. Käsittely

Toimenpiteet turvallista käsittelyä varten, mukaan luettuna neuvot, jotka koskevat teknisiä 

toimenpiteitä, kuten:

– eristystoimenpiteitä, paikallis- ja yleisilmanvaihtoa, toimenpiteitä aerosolien ja pölyn 

muodostumisen ja tulipalon estämiseksi, ympäristönsuojelutoimenpiteitä 

(esimerkiksi poistoilman suodattimien tai puhdistuslaitteiden käyttöä, käyttöä 

eristetyllä alueella, roiskeiden talteenottoa ja hävittämistä jne.), ja muut erityiset 

ainetta tai valmistetta koskevat vaatimukset tai määräykset (esimerkiksi kielletyt tai 

suositeltavat menettelyt tai laitteet) on yksilöitävä ja, jos mahdollista, kuvattava 

lyhyesti.

7.2. Varastointi

Ohjeissa on täsmennettävä turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, kuten:

– varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet (mukaan lukien ainetta pidättävät 

seinämät ja ilmastointi), yhteensopimattomat materiaalit, varastointiolosuhteet 

(lämpötila- ja kosteusraja ja/tai -alue, valo, inertti kaasu jne.), erityiset sähkölaitteet 

ja staattisen sähkön torjunta.

Varastoitavien aineiden määriä koskevista rajoituksista on annettava ohjeita, jos ne ovat 

merkityksellisiä. Erityisesti on mainittava mahdolliset erityisvaatimukset, kuten aineen tai 

valmisteen pakkaus- ja/tai astiamateriaalityyppi.

7.3. Erityiset käyttötavat

Erityiskäyttöön tarkoitettujen lopputuotteiden osalta suosituksissa on viitattava 

tunnistettuihin käyttötapoihin. Suositusten on oltava yksityiskohtaiset ja käytännölliset. Jos 

mahdollista, on viitattava kyseiselle alalle tai sektorille spesifisiin hyväksyttyihin ohjeisiin.
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8. ALTISTUMISEN TORJUMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

8.1. Altistumisen raja-arvot

Nykyisin sovellettavat erityiset valvontaan käytettävät muuttujat, kuten työperäiseen 

altistumiseen liittyvät raja-arvot tai biologiset raja-arvot, on ilmoitettava. Tällöin on 

annettava siinä jäsenvaltiossa sovellettavat arvot, jossa ainetta tai valmistetta saatetaan 

markkinoille. On myös annettava tietoa nykyisin suositelluista altistumisen 

seurantamenetelmistä.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on ilmoitettava aineen DNEL- ja PNEC-arvot 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä mainituille altistumisskenaarioille.

Valmisteiden niille aineosille, jotka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteessa kohdan 3 

mukaan, on hyvä antaa kyseiset arvot.

8.2. Altistumisen torjunta

Tässä asiakirjassa altistumisen torjuntatoimenpiteillä tarkoitetaan kaikkia erityisiä 

riskinhallintatoimenpiteitä, joita on käytössä sovellettava työntekijän ja ympäristön 

altistumisen minimoimiseksi. Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, 

käyttöturvallisuustiedotteen 8 jaksossa on esitettävä yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä 

käyttöturvallisuustiedotteessa esitettyjen tunnistettujen käyttötapojen osalta.
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8.2.1. Työperäisen altistumisen torjunta

Työnantajan on otettava nämä tiedot huomioon, kun suoritetaan direktiivin 98/24/EY 

4 artiklan nojalla aineista tai valmisteista työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle 

mahdollisesti aiheutuvaa riskiä koskevaa riskinarviointia. Direktiivissä edellytetään 

tärkeysjärjestyksessä:

– soveltuvien työprosessien ja teknisten tarkastusten suunnittelua sekä sopivien 

varusteiden ja materiaalien käyttöä;

– yhteisten suojelutoimenpiteiden soveltamista riskin esiintymispaikalla, esimerkkinä 

riittävä ilmanvaihto ja asianmukaiset järjestelytoimenpiteet, ja

– jos altistumista ei voida ehkäistä muilla tavoin, henkilökohtaisten 

suojelutoimenpiteiden toteuttamista mukaan lukien henkilösuojaimet.

Näistä toimenpiteistä on annettava sopivaa ja riittävää tietoa, jotta voidaan tehdä 

kunnollinen direktiivin 98/24/EY 4 artiklassa tarkoitettu riskinarviointi. Näiden tietojen 

olisi oltava sellaisia, että ne täydentävät kohdassa 7.1 jo annettuja tietoja.

Mikäli henkilökohtaiset suojelutoimenpiteet ovat tarpeen, on täsmennettävä 

yksityiskohtaisesti, millaiset varusteet tarjoavat riittävän ja sopivan suojan. Tällöin on 

otettava huomioon henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/686/ETY1 ja 

viitattava asiaa koskeviin CEN-standardeihin:

  

1 EUVL L 399, 30.12.1989, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
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a) Hengityselinten suojaus

Kun on kysymyksessä vaaralliset kaasut, höyryt tai pöly, on yksilöitävä käytettävän 

suojalaitteen tyyppi, kuten:

– kannettava hengityksensuojain, asianmukaiset naamarit ja suodattimet.

b) Käsien suojaus

Ainetta tai valmistetta käsiteltäessä käytettävien käsineiden tyyppi on yksilöitävä, 

kuten:

– materiaalin tyyppi,

– käsinemateriaalin läpäisyaika ottaen huomioon ihoaltistumisen määrä ja kesto.

Tarvittaessa on ilmoitettava muut käsien suojaustoimenpiteet.

c) Silmiensuojaus

Silmien suojaimien tyyppi on yksilöitävä, kuten:

– suojasilmälasit, naamiomalliset suojasilmälasit, levykasvonsuojus.
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d) Ihonsuojaus

Jos on tarpeen suojata muita kehon osia kuin käsiä, vaaditun suojaimen tyyppi ja 

laatu on yksilöitävä, kuten:

– esiliina, saappaat ja täysin suojaava puku.

Jos on tarpeen, ilmoitetaan muut ihonsuojaustoimenpiteet ja erityiset 

hygieniatoimenpiteet.

8.2.2. Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tiedot, jotka työnantaja tarvitsee täyttääkseen yhteisön ympäristölainsäädännön mukaiset 

velvoitteensa, on täsmennettävä.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 

mainituille altistumisskenaarioille esitettävä yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä, joilla 

voidaan hallita asianmukaisesti ympäristön altistuminen kyseiselle aineelle.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Jotta voidaan toteuttaa kunnollisia altistumisen torjuntatoimenpiteitä, on aineesta tai 

valmisteesta toimitettava kaikki merkitykselliset, erityisesti kohdassa 9.2 mainitut tiedot. 

Tässä jaksossa annettujen tietojen on vastattava rekisteröinnissä annettuja tietoja, kun 

rekisteröinti vaaditaan.
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9.1. Yleiset tiedot

Olomuoto

Vastaanottajalle on ilmoitettava toimitettavan aineen tai valmisteen olomuoto (kiinteä, 

nestemäinen, kaasumainen) ja väri.

Haju

Jos haju on havaittavissa, se on kuvattava lyhyesti.

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

pH

Aineen tai valmisteen pH (sellaisena kuin aine toimitetaan tai vesiliuoksessa) on 

ilmoitettava; liuoksista ilmoitetaan pitoisuus.

Kiehumispiste tai -alue:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):

Räjähtävyys:

Hapettavuus:
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Höyrynpaine:

Suhteellinen tiheys:

Liukoisuus:

Vesiliukoisuus:

Partition coefficient: n-octanol/water:

Viskositeetti:

Höyryntiheys:

Höyrystymisnopeus:

9.3. Muut tiedot

Muut tärkeät turvallisuuteen liittyvät muuttujat, kuten sekoittuvuus, rasvaliukoisuus 

(liuotin tai öljy yksilöitävä), johtokyky, sulamispiste tai -alue, kaasuryhmä (hyödyllinen 

räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä maaliskuuta 1994 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/9/EY1 soveltamisessa), 

itsesyttymislämpötila jne. on ilmoitettava.

Huom. 1

Edellä mainitut ominaisuudet on määritettävä liitteessä XI olevan A osan spesifikaatioiden 

tai muun vastaavan menetelmän mukaan.

  

1 EUVL L 100, 19.4.1994, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 1882/2003.
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Huom. 2

Kun on kyseessä valmiste, tiedot on normaalisti annettava itse valmisteen ominaisuuksista. 

Jos kuitenkin ilmoitetaan, että tietty vaara ei koske valmistetta, on erotettava selvästi 

tapaukset, joissa luokituksen tekijällä ei ole tietoja käytettävissään ja joissa käytettävissä 

olevat testitulokset ovat negatiivisia. Jos katsotaan tarpeelliseksi antaa tietoja yksittäisten 

aineosien ominaisuuksista, on ilmoitettava selvästi, mihin tiedot liittyvät.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Aineen tai valmisteen stabiilisuus ja tietyissä käyttöolosuhteissa tai ympäristöpäästöjen 

seurauksena esiintyvien vaarallisten reaktioiden mahdollisuus on ilmoitettava.

10.1. Vältettävät olosuhteet

Olosuhteet, kuten lämpötila, paine, valo, isku jne., jotka voivat aiheuttaa vaarallisen 

reaktion, on lueteltava. Jos mahdollista, ne on kuvattava lyhyesti.

10.2. Vältettävät materiaalit

Materiaalit, kuten vesi, ilma, hapot, emäkset, hapettavat aineet tai muut erityiset aineet, 

jotka voivat aiheuttaa vaarallisen reaktion, on lueteltava. Jos mahdollista, ne on kuvattava 

lyhyesti.

10.3. Vaaralliset hajoamistuotteet

Haitallisessa määrin muodostuvat vaaralliset hajoamistuotteet on ilmoitettava.
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Huom.

Erityisesti on mainittava:

– stabilisaattoreiden tarve ja sisältyminen valmisteeseen,

– vaarallisten eksotermisten reaktioiden mahdollisuus,

– turvallisuusnäkökohdat aineen tai valmisteen fysikaalisen tilan muuttuessa,

– vaaralliset hajoamistuotteet, jotka muodostuvat kosketuksessa veden kanssa,

– epästabiilien tuotteiden muodostumismahdollisuus.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Tässä jaksossa on käsiteltävä lyhyesti mutta täydellisesti ja ymmärrettävästi erilaisia 

myrkkyvaikutuksia, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu kosketukseen aineen tai valmisteen 

kanssa.

On selostettava esimerkiksi terveydelle haitalliset vaikutukset, jotka aiheutuvat 

altistumisesta aineelle tai valmisteelle, ja jotka tunnetaan esimerkiksi testituloksista tai 

kokemuksista tehtyjen johtopäätösten perusteella. On ilmoitettava myös lyhytaikaisesta ja 

pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet, välittömät ja krooniset vaikutukset, 

kuten herkistyminen, narkoosi, syöpää aiheuttava ominaisuus, perimää vaurioittava 

ominaisuus ja vaarallisuus lisääntymiselle (kehityksen häiriöt ja vaikutukset 

hedelmällisyyteen). Erilaisia altistumisreittejä (hengitys- ja ruoansulatuselimet, iho ja 

silmät) koskevat tiedot on annettava ja fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin 

erityispiirteisiin liittyvät oireet kuvattava.
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Ottaen huomioon tiedot, jotka on jo annettu kohdassa 3, Koostumus ja/tai ainesosia 

koskevat tiedot, voi olla tarpeellista viitata valmisteisiin sisältyvien tiettyjen aineiden 

erityisiin terveysvaikutuksiin.

Tässä jaksossa annettavien tietojen on oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka 

on toimitettu rekisteröinnin yhteydessä (jos se vaaditaan) ja/tai 

kemikaaliturvallisuusraportissa (jos se vaaditaan). Tietoja on annettava seuraavista 

mahdollisista vaikutuksista:

– aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön,

– akuutit vaikutukset (akuutti myrkyllisyys, ärsyttävyys ja syövyttävyys),

– herkistyminen,

– toistetun annostelun myrkyllisyys ja

– CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle 

vaaralliset vaikutukset.

Rekisteröitävistä aineista on annettava yhteenveto tiedoista, jotka on johdettu tämän 

asetuksen liitteitä VII–XI soveltamalla. Tiedoissa on annettava myös tulokset saatavilla 

olevien tietojen vertailusta niihin perusteisiin, jotka on annettu direktiivissä 67/548/ETY 

syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten CMR-aineiden 

luokille 1 ja 2, tämän asetuksen liitteessä I olevan 1.3.1 kohdan mukaisesti.
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12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Aineen tai valmisteen mahdolliset vaikutukset, käyttäytyminen ja se, mihin aine tai 

valmiste ympäristössä lopulta joutuu, on kuvattava ilman, veden ja/tai maaperän osalta. 

Mahdolliset asiaa koskevat testitulokset (esim. LC50, kala, ≤ 1 mg/1) on annettava.

Tässä jaksossa annettujen tietojen on vastattava rekisteröinnissä (jos se vaaditaan) 

annettuja tietoja ja/tai kemikaaliturvallisuusraportissa (jos se vaaditaan) tarvittaessa 

annettuja tietoja.

On kuvattava tärkeimmät ominaisuudet, joilla on todennäköisesti vaikutusta ympäristöön 

aineen tai valmisteen laadun ja todennäköisten käyttötapojen johdosta. Tällaiset tiedot on 

annettava myös aineiden ja valmisteiden hajoamisessa syntyvistä vaarallisista tuotteista. 

Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

12.1. Ekotoksisuus

Tässä on annettava asiaankuuluvia saatavissa olevia tietoja myrkyllisyydestä 

vesiympäristölle, sekä akuuteista että pitkäaikaisista vaikutuksista kaloille, äyriäisille, 

leville ja muille vesikasveille. Lisäksi on annettava maaperän mikro- ja makroeliöitä ja 

muita ympäristön kannalta merkityksellisiä eliöitä, kuten lintuja, mehiläisiä ja kasveja 

koskevia myrkyllisyystietoja, jos niitä on saatavilla. Jos aine tai valmiste estää 

mikro-organismien toimintaa, mahdolliset vaikutukset jätevesien käsittelylaitoksiin on 

mainittava.

Rekisteröitävistä aineista on annettava yhteenveto tiedoista, jotka on johdettu tämän 

asetuksen liitteiden VII–XI soveltamisesta.
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12.2. Kulkeutuvuus

Tällä tarkoitetaan aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien1 kykyä kulkeutua pohjavesiin tai 

kauas päästöpaikasta, jos ainetta pääsee ympäristöön.

Seuraavat tiedot voisivat olla merkityksellisiä:

– tiedetty tai ennakoitu jakautuminen ympäristön eri osiin,

– pintajännitys,

– absorptio ja/tai desorptio.

Muita fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia käsitellään kohdassa 9.

12.3. Pysyvyys ja hajoavuus

Tällä tarkoitetaan aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien1 kykyä hajota tietyissä 

ympäristön väliaineissa joko biologisen hajoamisen tai muiden prosessien, kuten 

hapettumisen tai hydrolyysin kautta. Hajoamisen puoliajat on mainittava silloin kun ne 

ovat saatavilla. Aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien1 hajoaminen jätevesien 

käsittelylaitoksessa on myös mainittava.

12.4. Kertyvyys eläviin kudoksiin

Tällä tarkoitetaan aineen tai valmisteen tiettyjen aineosien1 kykyä kertyä biologiseen 

materiaaliin ja kulkeutua ravintoketjussa. Oktanoli-vesi (Kow)-jakautumiskerroin ja 

biokonsentroitumistekijä (BCF) on mainittava, jos ne ovat saatavilla.

  

1 Näitä tietoja ei voi antaa valmisteista, koska ne ovat ainespesifisiä. Ne on siis annettava, kun 
niitä on saatavilla ja kun ne koskevat kyseistä asiaa, kullekin valmisteen sisältämälle 
yksittäiselle aineelle, joka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteessa tämän liitteen 
kohdassa 3 annettujen määräysten mukaisesti.
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12.5. PBT-arvioinnin tulokset

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on annettava kemikaaliturvallisuusraportissa 

selostetun PBT-arvioinnin tulokset.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Tässä on annettava käytettävissä olevat tiedot muista mahdollisista ympäristöön 

kohdistuvista haittavaikutuksista, esim. otsonia tuhoavasta ominaisvaikutuksesta, 

valokemiallisesta otsoninmuodostuskyvystä, hormonitoiminnan häiritsemiskyvystä ja/tai 

suhteellisesta kasvihuonevaikutuksesta.

Huomautuksia

On varmistettava, että ympäristön kannalta asiaankuuluvia tietoja (hallittuja päästöjä, 

vahinkopäästöjen sattuessa toteutettavia toimenpiteitä, kuljetukseen ja hävittämiseen

liittyviä näkökohtia koskevia ohjeita) annetaan käyttöturvallisuustiedotteen muissa, 

erityisesti 6, 7, 13, 14 ja 15 kohdissa.

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Jos aineen tai valmisteen (ylijäämä tai ennakoitavasta käytöstä johtuva jäte) hävittämiseen 

liittyy vaara, on kyseiset jäämät kuvattava ja annettava tietoja niiden turvallisesta 

käsittelystä.

Sekä aineen tai valmisteen että mahdollisen saastuneen pakkausmateriaalin asianmukaiset 

hävittämismenetelmät (poltto, kierrätys, kaatopaikalle sijoittaminen jne.) on täsmennettävä.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on tietojen, jotka koskevat 

jätehuoltotoimenpiteitä, joilla voidaan hallita asianmukaisesti ihmisten ja ympäristön 

altistuminen kyseiselle aineelle, oltava johdonmukaisia käyttöturvallisuustiedotteen 

liitteessä mainittujen altistumisskenaarioiden kanssa.
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Huom.

Jätteitä koskevissa asioissa on otettava huomioon mahdolliset asiaa koskevat yhteisön 

säännökset. Jos sellaisia ei ole, käyttäjälle huomautetaan, että asiaa koskevia kansallisia tai 

alueellisia säännöksiä voi olla voimassa.

14. KULJETUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedotteessa on ilmoitettava mahdolliset erikoisvarotoimet, joista käyttäjän on oltava 

tietoinen tai joita hänen on noudatettava kuljetuksiin liittyvissä asioissa omalla alueellaan 

tai sen ulkopuolella. Jos se on tärkeää, on annettava kuljetusluokitusta koskevia tietoja, 

jotka annetaan kutakin kuljetusmuotoa koskevissa määräyksissä: IMDG (meri), 

ADR (vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annettu neuvoston direktiivi 94/55/EY1), RID 

(vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/49/EY2), 

ICAO/IATA (ilma). Tietoja voidaan antaa muun muassa seuraavista asioista:

– YK-numero

– luokka

– oikea laivauksessa käytettävä nimi

– pakkausryhmä

– meriä saastuttava aine

– muut asiaa koskevat tiedot.

  

1 EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2004/111/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 25).

2 EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2004/110/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 24).
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15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Tiedotteessa on ilmoitettava merkinnöissä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY mukaan 

annettavat terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat tiedot.

Jos tässä käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun aineeseen tai valmisteeseen 

sovelletaan erityisiä ihmisten tai ympäristön suojelua koskevia yhteisön säännöksiä (jos 

sille esimerkiksi on haettava lupa VII osaston mukaisesti tai sille voidaan määrätä 

rajoituksia VIII osaston mukaisesti), nämä säännökset olisi mahdollisuuksien mukaan 

ilmoitettava.

Jos mahdollista, on mainittava myös ne kansalliset lait, joilla kyseiset säännökset pannaan 

täytäntöön, sekä muut mahdolliset kansalliset toimenpiteet, jotka voivat olla tärkeitä asian 

kannalta.

16. MUUT TIEDOT

Tiedotteessa on ilmoitettava mahdolliset muut tiedot, joita toimittaja pitää tärkeänä 

käyttäjän terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristön suojelulle, esimerkiksi:

– luettelo aineelle määrätyistä R-lausekkeista. Koko teksti on annettava niistä 
R-lausekkeista, joihin viitataan käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 3,

– koulutukseen liittyviä ohjeita,
– suositeltavia käyttörajoituksia (ts. toimittajan antamia suosituksia, jotka eivät perustu 

säädöksiin),
– lisätietoja (kirjallisuusviitteet ja/tai tekniset yhteyspisteet),

– tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet.
Jos on kyseessä käyttöturvallisuustiedotteen muuttaminen, on ilmoitettava selvästi, mitkä 

tiedot on lisätty, poistettu tai muutettu (ellei sitä ole ilmoitettu muualla).
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LIITE III

PERUSTEET AINEILLE, JOITA REKISTERÖIDÄÄN 1–10 TONNIA

Perusteet aineille, joita rekisteröidään 1–10 tonnia 12 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti:

a) aineet, joiden osalta ennakoidaan (esimerkiksi laadullista tai määrällistä rakenteen ja 

aktiivisuuden välistä suhdetta ((Q)SAR) koskevia malleja tai muita todisteita 

soveltamalla), että ne todennäköisesti täyttävät syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien 

tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden luokan 1 tai 2 perusteet tai liitteen XIII perusteet.

b) aineet

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 

käytetään kulutusvalmisteissa tai silloin kun ne sisältyvät kulutusesineisiin; ja

ii) joiden osalta ennakoidaan (esimerkiksi laadullista tai määrällistä rakenteen ja 

aktiivisuuden välistä suhdetta ((Q)SAR) koskevia malleja tai muita todisteita 

soveltamalla), että ne todennäköisesti täyttävät ihmisten terveyteen tai ympäristöön 

kohdistuvien vaikutusten ominaisuuksia koskevat luokitusperusteet direktiivin 

67/548/ETY mukaisesti.
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LIITE IV

VAPAUTUKSET 2 ARTIKLAN 7 KOHDAN A ALAKOHDAN MUKAISESTA 

REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

200-061-5 D-glusitoli C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Askorbiinihappo C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glukoosi C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lysiini C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Palmitiinihappo, puhdas C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Steariinihappo, puhdas C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sukroosi, puhdas C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tokoferyyliasetaatti C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metioniini C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitoli C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-Sorboosi C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Öljyhappo, puhdas C18H34O2 112-80-1
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EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

204-664-4 Glyserolistearaatti, puhdas C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Hiilidioksidi CO2 124-38-9

205-278-9 Kalsiumpantotenaatti, D-muoto C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Lauriinihappo, puhdas C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Kaliumoleaatti C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenyylialaniini C18H34O2K 150-30-1

208-407-7 Natriumglukonaatti C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Natriumstearaatti, puhdas C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Kalkkikivi

Sedimenttikivelle ominainen palamaton kiintoaine. 

Pääasiassa kalsiumkarbonaattia.

1317-65-3

215-665-4 Sorbitaanioleaatti C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Kalsiumdistearaatti, puhdas C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argon Ar 7440-37-1

231-153-3 Hiili C 7440-44-0

231-783-9 Typpi N2 7727-37-9



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 3
LIITE IV DG C I FI

EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro

231-791-2 Tislattu vesi, johtokyky tai vastaava puhtaus, H2O 7732-18-5

231-955-3 Grafiitti C 7782-42-5

232-273-9 Auringonkukkaöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini- ja 

öljyhappojen glyserideistä. (Helianthus annuus, 

Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Soijaöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini-, öljy-, 

palmitiini- ja steariinihappojen glyserideistä. (Soja 

hispida, Leguminosae)

8001-22-7

232-276-5 Safloriöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiinihapon 

glyserideistä. (Carthamus tinctorius, Compositae)

8001-23-8

232-278-6 Pellavansiemenöljy

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut 

johdokset. Koostuu pääasiassa linoleiini-, 

linoleeni- ja öljyhappojen glyserideistä. (Linum 

usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1
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