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PERUSTELUT

EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen tarkoitus ja tavoitteet

Helmikuussa 2001 komissio julkaisi tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskevasta strategiasta
valkoisen kirjan (KOM(2001) 88 lopullinen), joka perustuu kemikaalien turvallisen käytön
sääntelyä koskevan nykyisen EU-järjestelmän uudelleentarkasteluun. Komissio esitti
päätelmänään, että nykyisen lainsäädännön uudistaminen on tarpeen seuraavien tavoitteiden
saavuttamiseksi:

– ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu

– EU:n kemianteollisuuden kilpailukyvyn ylläpito ja parantaminen

– sisämarkkinoiden pirstoutumisen estäminen

– avoimuuden lisääminen

– yhdentäminen kansainvälisiin ponnistuksiin

– muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistäminen

– yhdenmukaisuus EU:n kansainvälisten WTO:hon liittyvien velvollisuuksien kanssa.

Yleistä taustaa

Kemianteollisuus sijoittuu kestävää kehitystä koskevan yhteisön strategian ytimeen
monestakin syystä. Sillä on hyvin suuri taloudellinen merkitys, koska se toimittaa materiaalia
erityisesti tehdasteollisuudelle. Lisäksi se on mukana innovaatiotoiminnassa ja tarjoaa
tuotteita, joita tarvitaan elämänlaadun ylläpitoon ja parantamiseen. Kemianteollisuudella on
suuri merkitys taloudellisen kehityksen ja Euroopan maksutaseen ylijäämän kannalta. Näin
ollen Euroopan kemianteollisuuden kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden ylläpito on tärkeä
tavoite.

Yhteiskunnallisella tasolla työntekijöiden ja yleisön terveyden ja turvallisuuden parantaminen
on yhteisön kemikaalipolitiikan avaintavoite. Myös työllisyyden korkean tason säilyttäminen
on keskeinen tavoite.

Ympäristön kannalta tärkeitä tavoitteita ovat kemikaalien aiheuttaman saastumisen
välttäminen ilmassa, vedessä, maaperässä ja rakennuksissa sekä biologista monimuotoisuutta
haittaavien vaikutusten torjuminen. Tässä suhteessa on erityisen tärkeää parantaa hitaasti
hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden valvontaa.

Näihin tavoitteisiin pyrkiminen on vahvistettu korkeimmalla poliittisella tasolla. Brysselissä
20.–21. maaliskuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, että kilpailukyky on
jälleen otettava ensisijaiseksi tavoitteeksi ja yritysten investointeja tutkimus- ja
kehitystoimintaan (T&K) ja innovaatiotoimintaan on edistettävä. Neuvosto puolestaan
korosti, että ympäristöön kohdistuvat paineet ja luonnonvarojen säilyttäminen on otettava
huomioon Göteborgissa käynnistetyn kestävän kehityksen kokonaisvaltaisen strategian
mukaisesti, ja että kestävää kehitystä on edistettävä maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa
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muun muassa Johannesburgissa sovittujen tavoitteiden ja muun muassa kemikaalien
asianmukaisen hallinnan seurantaa.

Nykyinen kemikaalilainsäädäntö

Nykyisessä teollisuuskemikaaleihin sovellettavassa järjestelmässä tehdään ero “olemassa
olevien aineiden”, eli kaikkien niiden kemikaalien, jotka oli saatettu markkinoille syyskuuhun
1981 mennessä, ja “uusien aineiden”, eli kyseisen ajankohdan jälkeen markkinoille
saatettujen kemikaalien välillä.

Uusia aineita on noin 3 000. Direktiivissä 67/548 vaaditaan, että uusista aineista ihmisten
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat riskit on testattava ja arvioitava ennen
kuin niitä saatetaan markkinoille 10 kilogrammaa tai sitä suurempia määriä. Jos määrät ovat
suurempia, on suoritettava tarkemmat testit, joissa keskitytään pitkäaikaisiin ja kroonisiin
vaikutuksiin.

Markkinoilla olevien aineiden kokonaismäärästä yli 99 prosenttia on kuitenkin olemassa
olevia aineita, joille ei aseteta samoja testausvaatimuksia. Ilmoitettujen olemassa olevien
aineiden määrä oli 100 106 vuonna 1981, ja nykyisin arvioidaan, että yhden tonnin määrinä
tai sitä suurempina määrinä markkinoitavien olemassa olevien aineiden määrä on 30 000.
Noin 140 näistä aineista on määritelty ensisijaisiksi aineiksi, ja niille on tehtävä kattava
riskinarviointi, jonka jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat asetuksen 793/93 mukaisesti.

Olemassa olevien aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista ei ole yleisesti ottaen riittävästi
julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Riskinarviointiprosessi on hidas ja resursseja vaativa, ja se
vaikeuttaa järjestelmän tehokasta toimintaa. Vastuualueiden jakautuminen ei ole
tarkoituksenmukainen, koska arvioinnista ovat vastuussa viranomaiset eivätkä yritykset, jotka
tuottavat, tuovat maahan tai käyttävät aineita. Lisäksi nykyisessä lainsäädännössä vaaditaan
tietojen toimittamista ainoastaan aineiden valmistajilta ja maahantuojilta, mutta ei
jatkokäyttäjiltä (teollisuuskäyttäjiltä ja formuloijilta). Näin ollen aineiden käyttötapoja
koskevaa tietoa on vaikea saada, ja jatkokäyttäjien käyttötavoista aiheutuvasta altistuksesta on
yleisesti ottaen vähän tietoa. Päätökset aineiden lisätestauksesta voidaan tehdä ainoastaan
pitkällisessä komiteamenettelyssä, ja teollisuudelta voidaan pyytää lisätestausta vasta sitten,
kun viranomaiset ovat osoittaneet, että aine voi aiheuttaa vakavan riskin. Ilman
testaustuloksia on kuitenkin lähes mahdotonta esittää tällaisia todisteita. Lopulliset ja kattavat
riskinarvioinnit on sen vuoksi tehty vain pienestä määrästä aineita.

Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia
koskevan direktiivin 76/769/ETY mukaisesti komissio on sitoutunut suorittamaan
riskinarvioinnit ja riittävät analyysit kustannuksista ja hyödyistä ennen kemianteollisuuteen
vaikuttavan säädöksen ehdottamista tai antamista. Jos on viitteitä sellaisesta riskistä, jota ei
voida hyväksyä (ilmenevät tyypillisesti kansallisella tasolla määrätyistä rajoituksista), asiasta
laaditaan raportit, joille suoritetaan vertaisarviointi myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja
ympäristöä käsittelevässä komission tiedekomiteassa.

Nykyiset vastuujärjestelyt ovat riittämättömät komission katsauksessa yksilöityjen ongelmien
korjaamiseksi. Vastuu perustuu yleensä periaatteeseen, jonka mukaan vahingon aiheuttajien
on maksettava korvausta aiheuttamastaan vahingosta. Jotta henkilöä voitaisiin pitää
vastuullisena, edellytetään yleensä syy-yhteyden todistamista syyn ja siitä aiheutuvan
vahingon välillä. Tämä on usein käytännössä mahdotonta vahingon kärsineille osapuolille, jos
syy ja vaikutus ovat ajallisesti kaukana toisistaan eikä riittäviä testaustietoja aineiden
vaikutuksista ole saatavilla. Vaikka syy-yhteys voitaisiinkin todeta, EU:n jäsenvaltioiden
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tuomioistuimet eivät yleensä määrää yhtä korkeita korvausmaksuja kuin esimerkiksi
Yhdysvaltojen tuomioistuimet, jolloin niiden ehkäisevä vaikutus on rajallinen.

Johdonmukaisuus muiden politiikan osa-alueiden kanssa

Kemikaalipolitiikalla on yhtymäkohtia moniin muihin politiikan osa-alueisiin. Komissio on
ehdotustaan valmistellessaan pyrkinyt huolellisesti välttämään säännösten päällekkäisyyttä
muun lainsäädännön kanssa varmistaen samalla, että lainsäädäntöön ei luoda porsaanreikiä ja
että tarvittavat tiedot ovat muiden sektoreiden käytettävissä.

JULKISTEN KUULEMISMENETTELYJEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIEN TULOKSET

Julkiset kuulemismenettelyt

Valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen uudistuksen tarpeesta oltiin laajalti yksimielisiä. Sekä
ministerineuvosto että parlamentti halusivat toimivampia mekanismeja ja menettelyjä, joissa
teollisuudelta vaadittaisiin enemmän, jotta nykyisin käytössä olevien kemikaalien haitallisista
ominaisuuksista, riskeistä ja riskinvähentämistoimenpiteistä toimitettaisiin tietoa. Näin
luotaisiin enemmän luottamusta siihen, että vaarallisia aineita käytetään turvallisesti.
Teollisuus piti tervetulleena politiikan uutta suuntaamista siten, että yritykset ottavat
suuremman vastuun kemikaaliensa turvallisuudesta. Samalla ne olivat kuitenkin huolissaan
vaikutuksista kilpailukykyyn. Valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt ja kuluttajajärjestöt
olivat vahvasti sitä mieltä, että muutos on tarpeen.

Kuuleminen Internetissä

Komissio päätti toukokuussa 2003 käynnistää kuulemismenettelyn Internetissä
tarkoituksenaan tarkastella säädösluonnoksen ja sen teknisten vaatimusten toimivuutta mutta
asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi ehdotetun järjestelmän soveltamisalaa ja tavoitteita.
Kuuleminen tapahtui 15. toukokuuta ja 10. heinäkuuta 2003 välisenä aikana. Vastaajat voivat
antaa vastauksensa useilla eri tavoilla, joita olivat online-kyselylomake tai sähköposti, faksi ja
tavanomainen kirjelähetys, joissa käytettiin vakiomuotoista mallia tai vapaata tekstiä. Kaikki
vastaukset julkaistiin Internetissä; niiden vastaajien nimiä ei paljastettu, jotka halusivat pysyä
nimettöminä.

Erillisiä vastauksia saatiin yli 6 000. Vastauksista 42 prosenttia tuli teollisuusyrityksiltä tai
-järjestöiltä. Vastauksia saatiin myös 142:lta valtiosta riippumattomalta järjestöltä, muun
muassa ammattiliitoilta.

Jäsenvaltioista viisi hallitusta (A, IRL, F, NL, UK) ja useita viranomaisia (A, B, D, DK, FIN,
GR, I, NL, S, UK) lähetti kannanoton. Kolmen liittymistä valmistelevan maan (LAT, LIT,
PL) viranomaiset esittivät kannanottonsa samoin kuin useiden kolmansien maiden
viranomaiset ja hallitukset (Australia, Kanada, Chile, Kiina, Israel, Japani, Malesia, Meksiko,
Norja, Singapore, Sveitsi, Thaimaa, USA). Myös kansainväliset organisaatiot Aasian ja
Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön foorumi (APEC) ja Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestö (OECD) lähettivät kannanottonsa.

Noin puolet kannanotoista tuli yksittäisiltä henkilöiltä. Monet esittivät kysymyksiä
eläinkokeista, toiset tunsivat huolta työpaikkojen menetyksestä tai vaativat parempaa
ympäristön ja ihmisten terveyden suojelua ja parempaa tiedottamista kuluttajille. Lisäksi
toimitettiin kaksi adressia, joita kannatti 34 000 yksittäistä henkilöä ja organisaatiota.
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Pääasialliset huolenaiheet ja niiden huomioon ottaminen

Järjestelmän soveltamisala: EU:n teollisuus ja EU:n ulkopuoliset kauppakumppanit pitivät
polymeerien ja tuotteiden sisältämien aineiden sisällyttämistä järjestelmään liiallisena ja
vaikeasti toteutettavana. Myös kaikille valmistajille, maahantuojille ja jatkokäyttäjille
asetettua vaatimusta kemikaaliturvallisuusarvioinnin suorittamisesta kritisoitiin, ja sen
katsottiin ylittävän valkoisen kirjan ehdotukset.

– Polymeerit on jätetty rekisteröinti- ja arviointivaatimuksen ulkopuolelle, mutta lupa-
ja rajoitusmenettelyt voivat edelleen koskea niitä. Komissio voi muuttaa tätä, jos
vankkojen tieteellisten kriteerien perusteella voidaan määritellä, mitkä polymeerit
voisivat olla rekisteröitäviä.

– Tuotteiden sisältämiä aineita on käsitelty kevyemmällä tavalla.

– Vaatimusta kemikaaliturvallisuusarviointien suorittamisesta on huomattavasti rajattu.

Oikeusvarmuus: Teollisuus pelkäsi, että huolehtimisvelvollisuus asettaisi sen rajattomien
korvausvaatimusten kohteeksi. Lisäksi se piti ongelmallisena valitusmekanismin puuttumista
kemikaalivirastosta.

– Huolehtimisvelvollisuus on korvattu selvityksellä asetuksen taustalla olevista
periaatteista.

– Kemikaalivirastoon on lisätty valituslautakunta.

Kustannukset: Teollisuus, osa jäsenvaltioista ja monet EU:n ulkopuoliset kauppakumppanit
esittivät huolensa kohtuuttomista kustannuksista, joita koituisi erityisesti pieninä määrinä
tuotettavien kemikaalien tuottajille, jatkokäyttäjille ja pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yrityksille).

– Jatkokäyttäjien osalta vaatimusta kemikaaliturvallisuusarviointien ja
kemikaaliturvallisuusraporttien laatimisesta on selvästi rajattu.

– Rekisteröintivaatimuksia yksinkertaistettiin 1–10 tonnin määrien osalta
(kemikaaliturvallisuusraportteja ei tarvitse toimittaa; testausvaatimuksia
vähennettiin).

– Polymeerit (ks. edellä).

– Vaatimuksia lievennettiin tarkassa valvonnassa kuljetettavien välituotteiden osalta.

Byrokratia / Kemikaaliviraston toimivalta: Monet sidosryhmät esittivät kritiikkiä siitä, että
Reach-järjestelmä on liian byrokraattinen ja että tehtävien jakautuminen (jäsenvaltioiden ja
kemikaaliviraston välillä) on liian monimutkainen. Lisäksi ne ilmaisivat huolta siitä, että
päätöksenteossa ei olisi yhtenäistä lähestymistapaa.

– Virtaviivaistettu rekisteröinti: kemikaalivirasto on yksin vastuussa rekisteröinnistä.

– Arviointi: Kemikaalivirastolla on suurempi vastuu järjestelmän sujuvasta toiminnasta
ja päätöksenteon seurannasta. Menettelyjen rakenne on uudistettu ja selkiytetty.
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– Kemikaaliturvallisuusraporttien järjestelmä on koordinoitu paremmin jo olemassa
olevan käyttöturvallisuustiedotteiden järjestelmän kanssa.

– Kemikaalivirastolla on nyt aiempaa suuremmat valtuudet päätöksissä, jotka koskevat
tietojen yhteiskäyttöä, tutkimus- ja kehitystoimintaa (T&K) koskevia poikkeuksia ja
luottamuksellisuutta.

Luottamuksellisuus ja oikeus tiedonsaantiin kemikaaleista: Teollisuus ja erityisesti
jatkokäyttäjät ovat ilmaisseet huolensa siitä, että ne voivat joutua paljastamaan
yrityssalaisuuksia. Valtiosta riippumattomat järjestöt taas ovat vaatineet suurempaa
avoimuutta tuotteiden kemiallisen koostumuksen suhteen.

– Luottamuksellisten yritystietojen tiukempi suoja: Tietyntyyppisiä tietoja käsitellään
aina luottamuksellisina, kuten tonnimäärää, asiakkaiden nimiä jne. Lisäksi yritykset
voivat määritellä tietoja luottamuksellisiksi, jos erityiset syyt esitetään ja
hyväksytään.

– Kaikki ei-luottamukselliset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla (EY-asetus asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi), ja tietyt tiedot julkaistaan ja ne ovat vapaasti
saatavilla.

Korvaavat aineet: valtiosta riippumattomat järjestöt, jotkin teollisuuden haarat ja osa
jäsenvaltioista ovat vaatineet vahvempia säännöksiä korvaavista aineista.

– Johdanto-osan kappaleissa ja lupamenettelyä koskevissa säännöksissä viitataan
selvemmin korvaaviin aineisiin; yrityksiä kannustetaan esittämään korvaavia aineita
koskevia suunnitelmia, jotka vaikuttavat lupapäätökseen.

Eläinkokeet: Eläinkokeiden rajoittaminen on ollut yksi perusperiaatteista tätä asetusta
laadittaessa. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevässä komission
tiedekomiteassa ilmaistiin huoli siitä, että suunnitelluilla eläinkokeilla ei saataisi riittävästi
tietoa riskien välttämiseksi, ja todettiin, että lisätestit olisivat tarpeen.

– Koska julkisuuden paine eläinkokeiden rajoittamiseksi on voimakasta, testien määrää
ei ole lisätty.

– Jotta eläinkokeiden tarvetta voitaisiin vähentää edelleen ilman, että vaarannetaan
ihmisten terveyttä ja ympäristöä, kannustetaan kvalitatiivisten tai kvantitatiivisten
rakenne-aktiivisuussuhteiden ((Q)SAR)) käyttöä. Lisäksi tekstissä selvennetään, että
tietojen yhteiskäyttö on pakollista.

Vaikutusten arvioinnit

Myös erityisselvityksiä aloitettiin erityisesti ehdotettavan järjestelmän todennäköisistä
vaikutuksista. Niiden tulokset otetaan huomioon vaikutusten arvioinnin laadinnassa.
Ehdotuksen muotoutuessa sen vaikutuksia tarkastellaan ja seurataan. Sidosryhmät otetaan
mukaan tähän työhön.

Hallinnollisten kysymysten osalta valkoisessa kirjassa todettiin, että uuden järjestelmän
hallinto edellyttäisi “keskuselimen” perustamista, jolla olisi avainasema REACH-järjestelmän
hallinnoinnissa. “Keskuselimen” sopivana rakenteena pidettiin komission yhteisen
tutkimuskeskuksen yhteydessä Isprassa olevaa Euroopan kemikaalitoimistoa, jota olisi
laajennettava lisätehtävien suorittamista varten. Lisäselvitykset herättivät kuitenkin vakavia
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epäilyksiä siitä, olisiko laajennettu Euroopan kemikaalitoimisto tehokkain rakenne uuden
järjestelmän selvästi lisääntyneiden tehtävien hoitamiseen. Komissio suoritti tämän vuoksi
toteutettavuustutkimuksen. Tarkasteltuaan huolellisesti kaikkia seikkoja komissio tuli siihen
päätelmään, että erillisen kemikaaliviraston perustaminen on välttämätöntä ehdotetun REACH-
järjestelmän tehokasta täytäntöönpanoa varten. Näin ollen ehdotuksessa esitetään säännöksiä
uudesta kemikaalivirastosta. Toimivuutta, jatkuvuutta ja saatavilla olevan asiantuntemuksen
parasta mahdollista käyttöä korostavat näkökohdat puoltavat Ispraa kemikaaliviraston
sopivimmaksi sijoituspaikaksi.

Asiantuntemuksen kerääminen ja käyttäminen

Valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen komissio kuuli laajalti asiantuntijoita. Tämä tapahtui
konferensseissa, sidosryhmien työryhmissä ja komission yksiköiden ja sidosryhmien
kahdenvälisissä yhteydenotoissa. Tässä yhteydessä on erityisesti mainittava komission
vuosina 2001–2002 koolle kutsumat kahdeksan teknistä työryhmää. Alan asiantuntijoiden
kuulemista jatkettiin sen jälkeen ehdotuksen koko laatimisvaiheen ajan.

EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET SEIKAT

Oikeusperusta

Soveltuva oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, koska on taattava
yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikille taloudellisille toimijoille sisämarkkinoilla ja samalla
varmistettava terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.

Tällä oikeusperustalla varmistetaan, että aineita koskevat vaatimukset ovat yhdenmukaiset ja
että nämä vaatimukset täyttävät aineet voivat liikkua vapaasti kaikkialla sisämarkkinoilla.
Tämä korvaa panoksen, jota talouden toimijoilta vaaditaan asetuksessa vaaditun suojan tason
ylläpitämiseksi. Koska aineet ovat sisämarkkinoilla liikkuvia tavaroita, olivatpa kyseessä
aineet sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, on tärkeää, että niiden liikkumiselle on asetettu
yhdenmukaistetut vaatimukset.

Lisäksi 95 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja
kuluttajansuojaa koskevat ehdotukset perustetaan suojelun korkeaan tasoon. Reach-asetus
täyttää tämän vaatimuksen; näin ollen tämän oikeusperustan käyttäminen ei vaaranna suojelun
tasoa.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet

Toissijaisuusperiaate

Tarkasteltaessa toissijaisuuskysymystä EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan valossa on
otettava huomioon, että nykyinen kemikaalilainsäädäntö tarjoaa jo laajat mahdollisuudet
valvoa aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkausmerkintöjä, markkinoille saattamista ja
käyttöä. Uusi asetus korvaa suurelta osin useat nykyiset säädökset, ja se ulottuu aloihin, joita
ei tähän mennessä ole käsitelty riittävästi. Toissijaisuuskysymys koskee siis ainoastaan tätä
soveltamisalan laajentamista.

Koska kemikaalien kauppaa käydään rajojen yli ja koska monet niistä voivat aiheuttaa
saastumista rajojen yli, jäsenvaltiot eivät voi yksinään saavuttaa ehdotuksen tavoitteita
riittävässä määrin. Yhteisön laajuinen lainsäädäntö on sen vuoksi soveltuva. Tässä yhteydessä
on muistettava, että sekä neuvoston että Euroopan parlamentin kantojen mukaan tarvitaan
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vahva EU:n lainsäädäntö, jotta voidaan saavuttaa korkea terveyden ja ympäristön suojelun
taso ja samalla varmistaa kaikille talouden toimijoille yhtäläiset olosuhteet sisämarkkinoilla.

Suhteellisuusperiaate

Tärkeä suhteellisuuteen liittyvä piirre uudessa lainsäädännössä (ehdotuksen 1 artiklan
3 kohta) on se, että vastuu kemikaaliin liittyvien riskien turvallisesta hallinnasta on nyt
teollisuudella. Tämän ansiosta teollisuus voi soveltaa riskinvähentämistoimenpiteitä jo
aikaisesta vaiheesta kyseisen aineen elinkaaren aikana ja siten välttää haitallisia vaikutuksia
jatkokäyttäjiin ja asiakkaisiin. Sen ansiosta myös jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset
voivat suunnata voimavaransa teollisuuden toimittamien tietojen laadun arviointiin
pikemminkin kuin riskinarviointien tekemiseen itse.

Vaikka uuden lainsäädännön tarkoituksena on kattaa kaikki sellaiset kemikaalit, jotka voivat
tietyssä määrin johtaa kansalaisten tai ympäristön altistumiseen, suurta huomiota on
kiinnitetty siihen, ettei uuden lainsäädännön soveltamisalassa, kustannuksissa ja
hallinnollisessa taakassa ole liioiteltu. Siksi uudessa lainsäädännössä sovelletaan
tuotantomääristä riippuvaa, porrastettua lähestymistapaa tietyille kemikaaliluokille. Tämä
koskee erityisesti pieninä määrinä tuotettuja/maahantuotuja aineita tai erityisiä käyttötapoja
(esim. tutkimus ja kehittäminen).

Samalla tämän porrastetun lähestymistavan ansiosta kustannukset ja hallinnolliset
velvollisuudet ovat jonkin verran kevyemmät, mistä pk-yritykset voivat hyötyä ilman että
terveyden ja ympäristön suojelu huononee.

Oikeudellisen välineen valinta

On perusteltua käyttää välineenä asetusta (jolla korvataan noin 40 voimassa olevaa
direktiiviä), koska se johtaa tällaisen lainsäädännön välittömään soveltamiseen kaikkialla
yhteisössä. Teknisessä lainsäädännössä tämä on paljon käytetty tekniikka, jota jäsenvaltiot
ovat jo laajalti kannattaneet muilla yhteisön toimivallan aloilla1. Asetus on entistäkin
perustellumpi, kun muistetaan, että yhteisö laajenee ja käsittää pian 25 jäsenvaltiota. Se
hyötyy varmasti yhtäläisistä ja koko yhteisön alueella välittömästi sovellettavista säännöistä.

JOHDANTO EHDOTUKSEEN

Ehdotettavalla asetuksella perustetaan REACH-järjestelmä ja Euroopan kemikaalivirasto.
REACH-järjestelmään kuuluvat seuraavat osatekijät:

– Rekisteröinti, joka edellyttää, että teollisuus hankkii asiaankuuluvat tiedot aineistaan
ja käyttää näitä tietoja aineiden turvallisen hallinnan toteutumiseksi.

– Arviointi, joka tuo varmuuden siitä, että teollisuus noudattaa velvollisuuksiaan, ja
ehkäisee tarpeetonta testausta.

– Lupamenettelyt, joissa erityistä huolta aiheuttavia ominaisuuksia omaavien aineiden
käyttötapoihin liittyviä riskejä tarkastellaan uudelleen. Jos riskit ovat riittävän hyvin

                                                
1 Ks. elintarvikelakia koskeva asetus (EY) N:o 178/2002 ja komission ehdotukset lannoitteita

(KOM(2001) 508), pesuaineita (KOM(2002) 485) ja huumausaineprekursoreja (KOM(2002) 494)
koskeviksi asetuksiksi.
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hallinnassa tai jos sosioekonomiset hyödyt ylittävät riskit eikä aineiden tai
tekniikoiden korvaamiseksi ole soveltuvia vaihtoehtoja, kyseisille käyttötavoille
myönnetään lupa.

– Rajoitukset, joita koskeva menettely tarjoaa turvaverkon sellaisten riskien
hallitsemiseksi, joita ei ole riittävän hyvin käsitelty REACH-järjestelmän muissa
osissa.

Kemikaalivirasto hallinnoi REACH-järjestelmän teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia osia
yhteisön tasolla pyrkien varmistamaan, että REACH-järjestelmä toimii hyvin ja että
sidosryhmät pitävät sitä luotettavana.

1. PERUSTEET JA TAVOITTEET

1.1. Yleiset seikat: Aihe, soveltamisala ja määritelmät

Tässä osassa selvitetään Reach-järjestelmän soveltamisalaa, määritellään asetuksessa
käytettävät termit ja selitetään periaatteet, joihin asetus perustuu.

1.2. Rekisteröinti

Yleinen rekisteröintivelvollisuus koskee aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yksi
tonni tai enemmän. Rekisteröinnin laiminlyönti tarkoittaa, että ainetta ei voi valmistaa tai
tuoda maahan.

Rekisteröintiä koskevissa säännöksissä velvoitetaan aineiden valmistajat ja maahantuojat
hankkimaan, tarvittaessa uusien kokeiden avulla, tietoa valmistamistaan tai
maahantuomistaan aineista ja käyttämään tätä tietoa sen varmistamiseksi, että aineiden
mahdollisesti aiheuttamien riskien hallinta on vastuuntuntoista ja perustuu kattavaan tietoon.

Valmistajien ja maahantuojien on käsiteltävä kaikkiin sellaisiin käyttötapoihin liittyviä
riskejä, jotka heidän jatkokäyttäjänsä ovat ilmoittaneet heille. Jatkokäyttäjällä on oikeus olla
ilmoittamatta käyttötapaa, jolloin hän on vastuussa kemikaaliturvallisuusarvioinnin
suorittamisesta. Vastaavasti valmistajan ei tarvitse toimittaa ainetta sellaista käyttötapaa
varten, jota hän ei voi hyväksyä. Täytäntöönpanon valvontaa varten ja avoimuuden
toteutumiseksi nämä rekisteröintitiedot on toimitettava viranomaisille.

Asetuksessa säädetään poikkeuksesta, joka koskee tiettyjä aineita, joita säännellään riittävästi
muun lainsäädännön nojalla tai jotka aiheuttavat yleisesti niin vähäisen riskin, ettei
rekisteröinti ole tarpeen.

Rekisteröinti edellyttää ainetta ja riskinhallintatoimenpiteitä koskevia tietoja sisältävän
teknisen asiakirja-aineiston toimittamista, ja lisäksi 10 tonnin ja sitä suurempien määrien
osalta kemikaaliturvallisuusraporttia, jossa on dokumentoitu kyseisten toimenpiteiden valinta.
Tietovaatimus vaihtelee tonnimäärän mukaisesti, koska tonnimäärä antaa viitteen
mahdollisesta altistuksesta. Myös tietojen tuottamisesta annetaan säännöksiä, joiden
tarkoituksena on varmistaa tietojen hyväksyttävä laatu. Teollisuudelle ja viranomaisille
aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi asetuksessa säädetään tietojen yhteisestä
toimittamisesta.

Tuotteiden sisältämien aineiden rekisteröintiin sovelletaan erityisjärjestelyä: kun pyritään
oikeasuhteisuuden toteutumiseen ja otetaan toisaalta huomioon EU:n markkinoille saatettavat
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miljoonat tuotteet ja toisaalta joidenkin tuotteiden mahdollinen haitallisuus ihmisten
terveydelle ja ympäristölle, tietyt tuotteisiin sisällytetyt aineet on rekisteröitävä. Tätä
edellytetään, kun kyseisellä aineella on vaarallisia ominaisuuksia ja se on tarkoitettu
vapautumaan tuotteesta. Aineista, joita vapautuu satunnaisesti tuotetta käytettäessä,
edellytetään ainoastaan ilmoitus, jonka perusteella kemikaalivirasto voi vaatia rekisteröintiä.
Määrälliset kynnykset ovat samat kuin millä tahansa EU:ssa valmistetulla tai sinne
maahantuodulla aineella, ja niitä sovelletaan tuotetyypeittäin.

Nämä tiettyjä tuotteisiin sisältyviä aineita koskevat vaatimukset ovat välttämättömiä, koska
aineilla voi olla vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. On syytä huomata, että
maahantuojilta ei edellytetä ilmoitusta tuotteiden sisällöstä. Säännöksissä asetetaan samat
velvollisuudet tuotteiden maahantuojille ja EU:ssa toimiville valmistajille.

Näitä säännöksiä koskevissa viranomaisten täytäntöönpanotoimissa keskitytään
todennäköisesti lähinnä tapauksiin, joissa on saatu näyttöä siitä, että tuotteista vapautuvalla
aineella on haittavaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Kemikaalivirasto laatii
ohjeistuksen, jolla tuotteiden valmistajia ja maahantuojia sekä toimivaltaisia viranomaisia
opastetaan näiden säännösten täytäntöönpanossa.

Polymeerejä ei tarvitse rekisteröidä. Komissio voi sisällyttää tiettyjä polymeerejä
rekisteröintivaatimuksen piiriin, kun on saatu selvitys polymeerien aiheuttamista riskeistä
verrattuna muiden aineiden aiheuttamiin riskeihin sekä mahdollisesta tietyntyyppisten
polymeerien rekisteröintitarpeesta, ottaen huomioon toisaalta kilpailukyky ja
innovaatiotoiminta ja toisaalta terveyden ja ympäristön suojelu. Rajoitettu rekisteröinti riittää
tietyiltä eristetyiltä välituotteilta. Tässä tehdään ero tehtaalla käytettävien välituotteiden ja
sellaisten välituotteiden välillä, joita kuljetetaan tehtaiden välillä kontrolloiduissa
olosuhteissa. Viimeksi mainitussa tapauksessa vaaditaan enemmän tietoja, jos kuljetettava
määrä ylittää 1 000 tonnia, koska mahdollinen altistumisriski on tällöin hieman korkeampi.

Useat yhteiset säännökset koskevat kaikkia rekisteröintejä, mukaan luettuna säännökset
menettelystä, jolla kemikaalivirasto hallinnoi rekisteröintejä. Koska odotettavissa on
kymmeniä tuhansia rekisteröintejä, tarkistetaan, ovatko hakemukset täydelliset. Jos
rekisteröintiä ei hylätä asetettuun määräaikaan mennessä, teollisuus voi aloittaa aineen
valmistuksen tai maahantuonnin tai jatkaa sitä.

Reach-järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi annetaan säännöksiä rekisteröintivaatimusten
asteittaisesta soveltamisesta aineisiin, jotka jo ovat yhteisön markkinoilla. Lisäksi
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti tehtyjä ilmoituksia pidetään rekisteröinteinä, koska nämä
ilmoitukset tarjoavat vastaavantasoiset tiedot.

1.3. Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien eläinkokeiden välttäminen

Asetuksessa säädetään useista säännöistä, jotka koskevat tiedon yhteiskäyttöä. Tarkoituksena
on vähentää selkärankaisilla tehtäviä kokeita ja pienentää teollisuudelle aiheutuvia
kustannuksia. Asiaankuuluvat tiedot on annettava yhteiskäyttöön maksua vastaan. Asteittain
rekisteröitäviä aineita varten luodaan järjestelmä, jonka avulla rekisteröijät voivat löytää toisia
rekisteröijiä, joiden kanssa he voivat käyttää tietoja yhdessä. Heidän on sitten myös käytettävä
niitä yhdessä.
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1.4. Tiedottaminen toimitusketjussa

Toimitusketjussa tapahtuvaa tiedottamista koskevilla säännöksillä varmistetaan, että aineiden
kaikilla käyttäjillä on tiedot, joita tarvitaan aineiden turvalliseen käyttöön. Säännöksissä
edellytetään, että tiedottaminen tapahtuu toimitusketjussa sekä taaksepäin että eteenpäin ja
kaikkien toimitusketjun toimijoiden välillä. Tiedonsiirron tärkein väline on
käyttöturvallisuustiedote, josta säädetään liitteessä I a. Reach-asetus korvaa nykyisen
turvallisuustiedotteita koskevan direktiivin (91/155/ETY).

1.5. Jatkokäyttäjät

Näissä säännöksissä jatkokäyttäjät velvoitetaan tarkastelemaan käyttötapojensa turvallisuutta
ensisijaisesti tavarantoimittajiensa antamien tietojen perusteella ja toteuttamaan tarpeelliset
riskinhallintatoimenpiteet. Lisäksi viranomaiset saavat näiden ilmoitusten perusteella
yleiskuvan aineen käyttötavoista koko toimitusketjussa, jolloin ne voivat tarvittaessa pyytää
lisätietoja ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Yksilöidyn käyttötavan osalta jatkokäyttäjä voi käyttää valmistajan tai maahantuojan laatimia
riskinhallintatoimenpiteitä, mutta hänen on varmistettava itse, että kysymykseen tulevat
altistumisskenaariot vastaavat hänen käyttötapaansa ja että hän on toteuttanut kaikki
asiaankuuluvat riskinhallintatoimenpiteet. Jatkokäyttäjiä varten laaditaan ohjeet, joita
noudattaen prosessi voidaan toteuttaa erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Jos jatkokäyttäjä käyttää ainetta tavalla, jota valmistajan tai maahantuojan
kemikaaliturvallisuusarviointi ei kata (mukaan luettuna aineen sisällyttäminen tuotteeseen),
tai jos hän aikoo käyttää erilaisia riskinhallintatoimenpiteitä, hänen on lähetettävä lyhyt
selvitys kemikaalivirastolle. Tämä antaa viranomaisille mahdollisuuden seurata yksilöidyistä
käyttötavoista poikkeavia käyttötapoja, ja ne voivat tulosten perusteella vaatia sellaisten
aineiden arviointia, joiden aiotusta käyttötavasta poikkeavat käyttötavat aiheuttavat huolta.

Jatkokäyttäjien ei edellytetä toimittavan kemikaaliturvallisuusarviointeja viranomaisille,
koska sekä teollisuudelle että viranomaisille koituva hallinnollinen taakka olisi suhteeton.
Lisäksi tämä edellyttäisi, että jatkokäyttäjät velvoitettaisiin toimittamaan uudelleen kaikki
ajantasaistetut turvallisuusarvioinnit.

1.6. Arviointi

Arvioinnit jaetaan kahteen tyyppiin:

– asiakirja-aineiston arviointi, joka sekin on kaksijakoinen:

– yhtenä tavoitteena on välttää tarpeettomia eläinkokeita. Sen vuoksi asetuksessa
edellytetään, että viranomaiset tutkivat testausehdotukset tarkistaakseen niiden
laadun ennen testin suorittamista, jotta samaa eläinkoetta ei suoritettaisi
toistuvasti;

– lisäksi asetuksessa annetaan viranomaisten tehtäväksi tarkistaa, ovatko
rekisteröintiasiakirjat rekisteröintiä koskevan osaston vaatimusten mukaiset;

– aineen arviointi: sen ansiosta viranomaiset voivat vaatia teollisuutta hankkimaan ja
toimittamaan lisätietoja, jos epäillään ihmisten terveyteen tai ympäristöön
kohdistuvaa riskiä.
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Jotta lähestymistapa olisi johdonmukainen, kemikaalivirasto laatii ohjeet arvioitavaksi
tulevien aineiden etusijajärjestyksestä. Sen jälkeen jäsenvaltiot laativat säännöllisesti
päivitettävät arviointisuunnitelmat aineista, jotka ne haluavat arvioida. Erityistä menettelyä
sovelletaan, kun on erimielisyyttä siitä, minkä jäsenvaltion olisi arvioitava tietty aine.

Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen laatii päätösluonnoksen, jossa vaaditaan
lisätietoja aineesta, päätösluonnokselle on saatava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten hyväksyntä kirjallisessa menettelyssä. Kemikaalivirastolle annetaan tehtäväksi
varmistaa näiden päätösten johdonmukaisuus luonnosvaiheessa, ja se tekee kyseiset
päätökset, kun jäsenvaltioiden kesken on päästy sopimukseen.

Viranomaiset saattavat todeta arvioinnin johdosta, että olisi ryhdyttävä toimiin Reach-
asetuksessa säädetyn rajoitus- tai lupamenettelyn mukaisesti tai että tiedot olisi toimitettava
muille asiaankuuluvasta lainsäädännöstä vastaaville viranomaisille. Näiden sääntelytoimien
yhteisenä piirteenä on, että ne nojaavat laadukkaisiin tietoihin. Arviointimenettelyllä
varmistetaan, että tällaisia tietoja tuotetaan, ja kemikaalivirasto antaa ne asiaankuuluvien
elinten saataville.

1.7. Lupamenettely

Erityistä huolta aiheuttavia aineita varten luodaan lupajärjestelmä, joka koskee aineiden
käyttötapoja ja aineiden saattamista markkinoille näitä käyttötapoja varten. Lupajärjestelmään
valikoiduilla aineilla on niin suurta huolta aiheuttavia ominaisuuksia, että niitä on
välttämätöntä säännellä sellaisella mekanismilla, jolla varmistetaan, että niiden käyttöön
liittyvät riskit arvioidaan ja punnitaan ja niistä päätetään yhteisön tasolla ennen niiden
tosiasiallista käyttöä. Tämä on perusteltua, koska luokkiin 1 ja 2 kuuluvien CMR-aineiden
vaikutukset ihmisiin ovat yleisesti niin vakavia eikä niitä yleensä voida peruuttaa, että tällaiset
vaikutukset on ennemmin torjuttava kuin korjattava. Perusteluna on myös se, että PBT- ja
vPvB-aineet ovat biokertyviä, joten kertyminen olisi jo tapahtunut eikä sitä voitaisi peruuttaa,
jos sääntelytoimiin ryhdyttäisiin vasta jälkikäteen. Sama koskee muita aineita, jotka
aiheuttavat samantasoista huolta, ja niille voidaan asettaa lupavaatimus tapauskohtaisesti.

Reach-järjestelmän yleisen lähestymistavan mukaisesti luvanhakijoille asetettavat
vaatimukset perustuvat riskeihin, ja luvanhakijan on osoitettava, että asianomaisen aineen
käyttöön liittyvät riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai että sosioekonomiset hyödyt
ylittävät riskit.

Näin ollen lupamenettelyä koskevilla säännöksillä varmistetaan, että erityistä huolta
aiheuttavia ominaisuuksia sisältävien aineiden käyttöön liittyvät riskit ovat joko riittävän
hyvin hallinnassa tai näiden aineiden käytölle on annettu lupa sosioekonomisilla perusteilla,
kun otetaan huomioon saatavilla oleva tieto vaihtoehtoisista aineista ja menetelmistä. Lupa
myönnetään tällöin yleensä määräajaksi. Erityistä huolta aiheuttavat aineet määritellään
seuraavasti: karsinogeenisuus- tai mutageenisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvat aineet;
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 kuuluvat aineet; hitaasti hajoavat, biokertyvät ja
myrkylliset tai erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet; sekä
aineet, kuten hormonitoimintaa häiritsevät aineet, joiden on osoitettu aiheuttavan
samantasoista huolta.

Lupamenettelyä koskevissa säännöksissä edellytetään, että erityistä huolta aiheuttavien
aineiden käyttäjien tai niitä tarjoavien on haettava lupaa jokaiselle käyttötavalle komission
asettamissa määräajoissa. Määräajat asetetaan usealle aineelle kerrallaan. Ne ovat yleensä
aineita, joiden katsotaan aiheuttavan tällä hetkellä suurimman riskin, säädöksessä
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määritettyjen perusteiden mukaisesti. Valittujen aineiden olisi siis oltava aineita, joiden
sääntelystä on odotettavissa suurin hyöty.

Näyttövelvollisuus on hakijalla, jonka on osoitettava, että käyttötavasta aiheutuva riski on
asianmukaisesti hallinnassa tai että sosioekonomiset hyödyt ylittävät riskit. Jatkokäyttäjät
voivat käyttää ainetta luvan saaneen käyttötavan mukaisesti, kunhan he saavat aineen
yritykseltä, jolle lupa on myönnetty, ja noudattavat kyseisen luvan ehtoja. Tällaisten
jatkokäyttäjien on ilmoitettava kemikaalivirastolle toimivansa näin. Tarkoituksena on, että
viranomaiset ovat täysin tietoisia siitä, kuinka ja missä erityistä huolta aiheuttavia aineita
käytetään.

1.8. Rajoitukset

Rajoituksia koskevilla säännöksillä annetaan mahdollisuus riskinvähentämistoimenpiteiden
käyttöönottoon koko yhteisön alueella, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Rajoitussäännökset
toimivat turvaverkkona koko Reach-järjestelmälle sekä yhteisön lainsäädännölle
kokonaisuudessaan, koska mille tahansa sellaisenaan käytettävälle tai valmisteessa tai
tuotteessa olevalle aineelle voidaan asettaa yhteisön laajuisia rajoituksia, jos jokin riski vaatii
toimintaa.

Rajoituksia koskevat ehdotukset voivat sisältää aineen valmistukselle, käyttötavoille ja/tai
markkinoille saattamiselle asetettavia ehtoja tai tarvittaessa näitä toimintoja koskevan kiellon.
Jäsenvaltiot tai komissio laativat nämä ehdotukset määrämuotoisen asiakirja-aineiston
muodossa. Asiakirja-aineistossa on osoitettava, että ihmisten terveydelle tai ympäristölle
aiheutuu riski, johon on puututtava yhteisön tasolla, ja siinä on tarkasteltava vaihtoehtoja
kyseisen riskin hallitsemiseksi.

Rajoitussäännöksissä on pyritty tasapainoon erilaisten tarpeiden välillä, joita ovat sen
varmistaminen, että toimiin ryhdytään tarvittaessa ja mahdollisimman nopeasti, että kaikilla
rajoituksilla on vankka tieteellinen pohja ja että kaikki asianomaiset osapuolet voivat
osallistua menettelyyn.

Muutetulla direktiivillä 76/769/ETY on tähän asti lähennetty rajoituksia koskevia
jäsenvaltioiden lakeja. Voimassa olevat rajoitukset on nyt otettu uudelleen laaditussa
muodossaan lähtökohdaksi uudelle rajoitusmenettelylle.

1.9. Euroopan kemikaalivirasto

Näillä säännöksillä luodaan Euroopan kemikaalivirasto (‘kemikaalivirasto’), joka suorittaa
yhteisön tasolla REACH-järjestelmän tekniset, tieteelliset ja hallinnolliset tehtävät ja varmistaa
päätöksenteon johdonmukaisuuden.

Kemikaalivirasto huolehtii rekisteröintiprosessista, varmistaa tärkeimpänä toimijana
arvioinnin johdonmukaisuuden, laatii kriteerejä ohjaamaan jäsenvaltioita niiden valitessa
arvioitavia aineita ja tekee päätöksiä, joissa edellytetään lisätietoja arvioitavista aineista.
Lisäksi se antaa lupa- ja rajoitusmenettelyn yhteydessä lausuntoja ja suosituksia, ja sillä on
luottamuksellisuutta koskevia velvollisuuksia.

Tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskevasta strategiasta antamassaan valkoisessa kirjassa
komissio ehdotti sellaisen keskuselimen luomista, joka hallinnoisi REACH-järjestelmää ja
antaisi tieteellistä ja teknistä tukea. Se ehdotti myös keskuselimestä tehtävää
toteutettavuustutkimusta. Kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin lähinnä kahta vaihtoehtoa
keskuselimen rakenteeksi: komission yhteisen tutkimuskeskuksen yhteydessä olevan
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Euroopan kemikaalitoimiston (ECB) laajentaminen tai riippumattoman keskusviraston
perustaminen. Tutkimuksen päätelmissä todettiin, että riippumattomalla keskusvirastolla on
Euroopan kemikaalitoimiston laajentamiseen verrattuna monia etuja.

Ensinnäkin kemikaaliviraston etuna on se, että kemikaalivirasto voi käyttää maksuista
saatavia tuloja henkilöstökuluihin, kun taas laajennettu Euroopan kemikaalitoimisto ei voisi
näin tehdä, vaan sen olisi ohjattava maksut tätä tarkoitusta varten nimettyyn kohtaan yhteisön
talousarvion B osassa. Muut edut on esitetty eurooppalaista hallintotapaa koskevassa
valkoisessa kirjassa2, jossa todetaan, että sääntelyvirastot:

– parantavat tapaa, jolla sääntöjä sovelletaan ja niiden täytäntöönpanoa valvotaan
yhteisössä. Komiteoiden, sihteeristön ja tietojenvaihtofoorumin tehtävät täyttävät
tämän tavoitteen;

– lisäävät kyseisen toimialan näkyvyyttä. Erillinen riippumaton elin antaa keskustelulle
selkeät puitteet ja kohottaa siten alan profiilia;

– voivat hyödyntää erittäin teknistä alakohtaista tietämystä. Virastolla ja erityisesti
komiteoilla, sihteeristöllä ja tietojenvaihtofoorumilla on tietämyksen hyödyntämiseen
soveltuva rakenne;

– alentavat yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Virastolla on selkeästi määritelty
asema, minkä vuoksi se kykenee keskittymään kustannustehokkaimpien
menetelmien kehittämiseen ja siten rajoittamaan teollisuudenalalta perittäviä
maksuja;

– auttavat komissiota keskittymään keskeisiin tehtäviinsä. Virasto vastaa REACH-
järjestelmän teknisestä täytäntöönpanosta, mikä ei ole tarkoituksenmukainen tehtävä
komission yksikölle.

Laajennetun Euroopan kemikaalitoimiston tärkein etu olisi lyhyen aikavälin jatkuvuus.
Pelkästään tällä perusteella se ei kuitenkaan ylitä itsenäisen, pitkällä aikavälillä toimivan
riippumattoman viraston etuja. Näin ollen vaihtoehdoista on valittu erillisen viraston
perustaminen.

Uuden viraston rakennetta suunnitellessaan komissio tarkasteli nykyisten, erityisesti
lähialojen virastojen toiminnasta saatuja kokemuksia. Lisäksi se noudatti äskettäin
julkaisemassaan Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehystä koskevassa
tiedonannossa3 esitettyjä periaatteita. Euroopan lääkearviointivirasto (EMEA) osoittautui
hyödyllisimmäksi malliksi, sillä sen asema on lähimpänä ehdotettua kemikaalivirastoa siinä
mielessä, että se käsittelee arviointia edellyttäviä tuotteita jatkuvasti ja että jäsenvaltioilla on
kyseisen alan vakiintuneet toimivaltaiset viranomaiset. Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on joiltain osin hyödyllinen malli, mutta se eroaa
ehdotetusta kemikaalivirastosta siten, että sen työstä suuri osa koostuu erityistapausten
käsittelystä sitä mukaa kuin niitä ilmenee, ja lisäksi kaikilla jäsenvaltioilla ei ole pitkään
toimineita tämän alan kansallisia viranomaisia. Kemikaalialan erityisluonteen huomioon
ottamiseksi on kehitetty myös uusia elementtejä.

                                                
2 KOM(2001) 428 lopullinen, 25.7.2001.
3 KOM(2002) 718 lopullinen, 11.12.2002.
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Kemikaalivirastosta tulee REACH-järjestelmän julkisivu, ja sillä on keskeinen asema
varmistettaessa, että sidosryhmät ja yleisö pitävät järjestelmää luotettavana.

Kemikaalivirasto koostuu seuraavista elimistä:

– hallintoneuvosto, jossa on 15 jäsentä;

– hallintoneuvoston alainen pääjohtaja;

– riskinarviointikomitea, sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ja
jäsenvaltioiden komitea. Näiltä komiteoilta voidaan pyytää arviointi-, lupa- ja
rajoitusmenettelyissä tarvittavia lausuntoja. Jokainen jäsenvaltio voi nimetä jäsenen
kuhunkin komiteaan;

– foorumi täytäntöönpanon valvontatoimenpiteitä koskevien tietojen vaihtoon.
Tietojenvaihtofoorumissa toteutetaan käytännössä valkoisen kirjan ehdotus
täytäntöönpanon valvontaviranomaisten verkostosta. Tietojenvaihtofoorumi jatkaa
pääosin jäsenvaltioiden viranomaisten aiemman epävirallisen verkoston työtä.
Virallisemmat puitteet olisivat kuitenkin toiminnalle hyödyksi. Kunkin jäsenvaltion
on nimitettävä yksi jäsen tietojenvaihtofoorumiin;

– sihteeristö, joka antaa komiteoille teknistä, tieteellistä ja hallinnollista tukea. Lisäksi
se suorittaa muita kuin komiteoihin liittyviä tehtäviä. Tällaisten tehtävien antaminen
komiteoille olisi niille liian raskas taakka eikä toisi lisäarvoa;

– valituslautakunta, joka päättää kemikaaliviraston päätöksiä koskevasta
muutoksenhausta.

Jäsenyyteen valmistautuvat maat saavat Euroopan unioniin liittyessään edustajansa
hallintoneuvostoon, komiteoihin ja tietojenvaihtofoorumiin samoin edellytyksin kuin nykyiset
jäsenvaltiot.

1.10. Luokitusten ja merkintöjen luettelo

REACH-järjestelmän tehokkaan toiminnan takaamiseksi varmistetaan luokitusten ja
merkintöjen luetteloa koskevilla säännöksillä, että kaikkien EU:ssa valmistettujen tai
maahantuotujen vaarallisten aineiden luokitus (ja sitä vastaavat pakkausmerkinnät) ovat
kaikkien saatavilla. Alan yritysten on sisällytettävä luetteloon kaikki luokituksensa. Kaikki
saman aineen luokituserot olisi ajan myötä poistettava joko ilmoittajien ja rekisteröijien
yhteistyön tai EU:n suorittaman yhdenmukaistamisen avulla. Yhteisön tasolla
yhdenmukaistettuja luokituksia edellytetään ainoastaan seuraavien ominaisuuksien osalta:
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvat
aineet sekä hengitysteitä herkistävät aineet.

1.11. Tiedottaminen

Näillä säännöksillä varmistetaan kemiallisia aineita koskevien ei-luottamuksellisten tietojen
saatavuus. Tarkoituksena on muun muassa, että kemikaaleille altistuvat henkilöt voisivat
päättää, hyväksyvätkö he näihin aineisiin liittyvät riskit. Tämä tehdään siten, että yleisön
tiedonsaantioikeus ja tiettyjen tietojen luottamuksellisuus ovat tasapainossa.
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1.12. Toimivaltaiset viranomaiset

Näissä säännöksissä edellytetään, että jokaisessa jäsenvaltiossa on viranomaiset, joilla on
niille osoitettujen tämän alan tehtävien edellyttämä pätevyys ja resurssit.

1.13. Täytäntöönpanon valvonta

Näillä säännöksillä varmistetaan, että jäsenvaltioilla on yleisesti ottaen samanlainen
lähestymistapa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvontaan.

1.14. Siirtymä- ja loppusäännökset

Näillä säännöksillä varmistetaan, että asetus tulee voimaan käytännöllisellä ja tehokkaalla
tavalla. Säännöksillä taataan sujuva käynnistysvaihe sekä asetuksen sisältämien säännösten
soveltaminen sellaisella tavalla, että nykyiset suojatasot eivät alene.

2. ASETUKSEN SISÄLTÖ

2.1. Yleiset seikat

1 artikla – Aihe

Tämän artiklan mukaan asetuksen tarkoituksena on samanaikaisesti varmistaa kemiallisten
aineiden sisämarkkinoiden toiminta ja se, että kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa
ihmisten terveydelle ja ympäristölle ei aiheudu kielteistä vaikutusta kemikaalien
valmistuksesta tai käytöstä. Asetus perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen, jonka
soveltamisedellytykset on esitetty komission tiedonannossa ennalta varautumisen
periaatteesta (KOM(2000) 1 lopullinen).

2 artikla - Soveltamisala

Asetusta ei sovelleta radioaktiivisiin aineisiin, koska niitä käsitellään muussa lainsäädännössä.
Reach-asetusta ei sovelleta myöskään tullin valvonnassa oleviin aineisiin, jotka ovat
väliaikaisessa varastossa tai vapaa-alueella tai vapaavarastossa jälleenvientiä varten tai
kauttakuljetettavana, koska niitä ei käytetä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Asetusta
ei sovelleta myöskään eristämättömiin välituotteisiin. Reach-asetus tarjoaa aineista tietoja,
joilla edistetään työntekijöiden suojelua ja kuljetusalaa koskevan lainsäädännön
täytäntöönpanoa, joka jatkuu entisellään.

3 artikla - Määritelmät

Tässä artiklassa määritellään asetuksen olennaiset termit.

2.2. Aineiden rekisteröinti

4 artikla - Soveltamisala

Tässä artiklassa säädetään poikkeusluvasta aineille, joita käytetään sovelluksissa, joita varten
muussa lainsäädännössä edellytetään riittäviä tietoja. Liitteessä II lueteltuja aineita koskee
poikkeus rekisteröintivaatimuksesta, koska niiden ominaisuuksien ja riskien katsotaan olevan
riittävän hyvin tiedossa. Tämä seuraa aiempaa käytäntöä nykyisen EU-lainsäädännön
mukaisesti. Useimpia liitteessä III mainituista aineryhmistä koskee poikkeus, koska niiden
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riskejä käsitellään muiden rekisteröitävien aineiden arvioinnin yhteydessä. Yhteisöstä vietyjä
rekisteröityjä aineita, jotka on sen jälkeen jälleentuotu (esim. valmisteissa) koskee poikkeus
rekisteröintivaatimuksesta, kunhan jälleentuojalla on asetuksessa vaaditut tiedot riskien
hallinnasta. Lisäksi tietoja vaaditaan myös tietyistä välituotteista. Niitä käsitellään 4 luvussa.

5 artikla - Yleinen velvollisuus rekisteröidä aineet sellaisenaan tai valmisteissa

Tässä artiklassa säädetään perusvelvollisuudesta hakea rekisteröintiä kemikaalivirastolta,
johon hakemukset on määrä keskittää yhteisössä. Velvollisuus koskee yhteisöön
sijoittautuneita valmistajia ja maahantuojia, jotka valmistavat tai tuovat maahan ainetta yhden
tonnin tai enemmän vuodessa. Jos määrä on vähäisempi, tietojen toimittamista ei vaadita,
koska mahdollinen altistuminen on rajallisempaa, ja näin järjestelmä säilyy
toimintakykyisenä. Luomalla valmistukseen perustuva järjestelmä voidaan poistaa nykyiset
ongelmat, jotka liittyvät ilmoitettujen aineiden jälleentuontiin, ja samalla edistää
työntekijöiden suojelua. Monomeerit on rekisteröitävä kuten muutkin aineet, vaikka niitä
käytettäisiin välituotteina, ja lisäksi tehdään selväksi, että välituotteita koskevat kevennetyt
säännöt eivät koske niitä. Tämä on tarpeen siksi, että polymeerit, jotka saadaan käyttämällä
monomeerejä välituotteina, eivät kuulu rekisteröintivaatimuksen piiriin. Lisäksi tässä
artiklassa edellytetään tiettyjen sellaisten monomeerien ja muiden aineiden rekisteröintiä, joita
ei ole vielä rekisteröity ja joiden osuus polymeeristä on suurempi kuin kaksi prosenttia.

6 artikla – Yleinen velvollisuus rekisteröidä tuotteiden sisältämät aineet

Tässä artiklassa asetetaan tuotteiden valmistajille ja maahantuojille velvollisuus rekisteröidä
tuotteiden sisältämät aineet, jos ne täyttävät vaarallisten aineiden luokitteluperusteet, niitä on
tarkoitus vapautua tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ja niitä
sisältyy kyseiseen tuotetyyppiin enemmän kuin tonni vuodessa. Rekisteröintivaatimukset
riippuvat eri kynnysmääristä siten kuin 9 artiklassa säädetään.

Valmistajien tai maahantuojien on lisäksi ilmoitettava kemikaalivirastolle tietyt tiedot, jos
tuotteiden sisältämät aineet täyttävät vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja niitä tiedetään
vapautuvan tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, vaikka tämä ei
kuulu kyseisen tuotteen tarkoitettuihin tehtäviin, ja aineita vapautuu määriä, jotka voivat
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön, ja tuotetyyppiin sisältyy kyseisiä
aineita enemmän kuin tonni vuodessa. Kemikaalivirastolla on valtuudet vaatia asianomaisia
valmistajia ja maahantuojia rekisteröimään tällaiset ilmoitetut aineet.

Täytäntöönpanoviranomaisten, muun muassa tulliviranomaisten, avustamiseksi tämän artiklan
täytäntöönpanossa ja johdonmukaisuuden edistämiseksi annetaan nimenomainen säännös
siitä, että on laadittava lisälainsäädäntöä.

7 artikla – Poikkeus yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta, jos ainetta käytetään tuote- ja
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

Innovaatiotoiminnan edistämiseksi poikkeus koskee myös aineita, joita käytetään tuote- ja
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Tämä poikkeus on voimassa
korkeintaan viisi vuotta, ja se koskee tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja
kehittämiseen käytettävää ainemäärää ja rajoitettua määrää luetteloon kirjattuja asiakkaita.
Tietyt tiedot on toimitettava kemikaalivirastolle. Virasto tarkistaa toimitetut tiedot ja asettaa
mahdollisesti ehtoja. Virasto voi pidentää poikkeusaikaa hakemuksesta enintään viidellä
lisävuodella, jos pidennys on oikeutettu tutkimus- ja kehittämisohjelman perusteella.
Lääkkeiden kehittämisen osalta pidennys voi olla enintään kymmenen vuotta. Niiden
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jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa valmistus, maahantuonti tai tuote- ja
prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen tapahtuu, toimitetaan kaikki tiedot, jotka on
jätetty tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevaa poikkeusta
haettaessa. Kemikaalivirasto ottaa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten näkemykset
huomioon, kun se tekee päätöksiä tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja
kehittämiseen liittyvistä poikkeuksista tai pidennyksistä.

Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten ei tarvita erillistä, nimenomaista poikkeusta alle
tonnin määrälle vuodessa, koska rekisteröintivaatimusta ei sovelleta, kun aineiden tuotanto-,
maahantuonti- ja käyttömäärät, nämä tarkoitukset mukaan luettuina, ovat korkeintaan yksi
tonni vuodessa.

8 artikla – Kasvinsuojeluaineiden ja biosidituotteiden sisältämät aineet

Näitä aineita pidetään rekisteröityinä, sikäli kuin niitä käytetään biosidituotteina ja
kasvinsuojeluaineina, koska niitä koskevassa lainsäädännössä edellytetään kattavien tietojen
toimittamista. Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät näitä aineita kasvinsuojeluaineina tai
biosidituotteina, katsotaan käyttävän niitä yksilöidyn käyttötavan mukaisesti Reach-
asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Jos jatkokäyttäjä kuitenkin käyttää ainetta jonkin toisen,
yksilöidyistä käyttötavoista poikkeavan käyttötavan mukaisesti, hänen on ilmoitettava
kyseinen käyttötapa, ja hän voi käyttää hänelle toimitettuja tietoja
kemikaaliturvallisuusarviointinsa laatimiseen.

9 artikla – Yleisiä rekisteröintitarkoituksia varten toimitettavat tiedot

Vaadittavia tietoja ovat rekisteröijän tunnistetiedot, aineen tunnistetiedot ja aineen luontaiset
ominaisuudet. Kemikaaliturvallisuusraportti ja yksityiskohtaiset tiedot
riskinhallintatoimenpiteistä vaaditaan niiden aineiden rekisteröintiä varten, joita valmistetaan
tai tuodaan maahan vähintään kymmenen tonnia vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti.

Liitteissä IV–IX asetetaan vaatimukset rekisteröitävää ainetta koskevien tietojen
tuottamiselle. Jäljempänä annetaan yksityiskohtaisempia tietoja näistä liitteistä.

10 artikla – Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen toimittaminen

Teollisuudelle ja viranomaisille koituvien kustannusten vähentämiseksi kannustetaan tietojen
yhteiseen toimittamiseen. Maksun alentamisessa otetaan huomioon sekä kannustaminen
tietojen yhteiseen toimittamiseen että tarve varmistaa kemikaaliviraston toiminnalle riittävät
tulot.

11 artikla – Tonnimäärän mukaisesti toimitettavat tiedot

Tietovaatimukset on porrastettu, koska mahdollinen altistuminen kasvaa määrän kasvaessa.
Artiklan 2 kohdan vaatimuksilla varmistetaan, että viranomaisten käytettävissä olevat tiedot
ovat ajan tasalla ja että ne toimitetaan heti kun korkeampi tonnimääräinen kynnysarvo ylittyy.

Eri tonnitasoilla vaadittavat tiedot tasapainotetaan siten, että niissä otetaan huomioon tietojen
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset ja vaikutukset teollisuuteen sekä näistä tiedoista
ihmisten terveydelle ja ympäristölle todennäköisesti koituvat hyödyt.

Ehdotuksen 133 artiklan 3 kohdan mukaan tietovaatimuksia 1–10 tonnin tasolla tarkistetaan
tämän asetuksen toimintaa koskevassa ensimmäisessä tarkastelussa kuuden vuoden kuluttua
kemikaaliviraston perustamisesta. Komissio voi esittää tarkistuksen tuloksena näiden
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tietovaatimusten muuttamista komiteamenettelyssä. Parhaillaan on käynnissä mittava työ
vaihtoehtoisten lähestymistapojen kehittämiseksi, kun pyritään määrittämään rekisteröintejä
varten vaadittavat tiedot. Näitä ovat esimerkiksi in vitro -menetelmät ja (Q)SAR-estimaattien
((Quantitative) Structure Activity Relationship) käyttö. Tällaisten lähestymistapojen
kehittäminen otetaan myös huomioon mahdollisissa ehdotuksissa 1–10 tonnin rekisteröintejä
koskevien tietovaatimusten muuttamiseksi.

12 artikla – Yleiset vaatimukset aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevan tiedon
tuottamisesta

Tässä artiklassa säädetään tietojen tuottamista koskevista perussäännöistä, joita sovelletaan
sekä testaukseen että (Q)SAR-estimaatteihin tai muihin menetelmiin. Liitteessä X esitetyt
testausmenetelmät on hyväksytty käytettäväksi voimassa olevan lainsäädännön
soveltamisessa, ja ne siirretään myös Reach-asetukseen. Muita menetelmiä voidaan käyttää,
jos rekisteröijä voi osoittaa niiden soveltuvuuden. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun
tietoja on tuotettu ennen lainsäädännön voimaantuloa, esimerkiksi olemassa olevista aineista
tai aineista, joita on jo valmistettu tai markkinoitu yhteisön ulkopuolella. Kaikessa uudessa
testauksessa on noudatettava hyvää laboratoriokäytäntöä tietojen laadun varmistamiseksi sekä
kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevaa
lainsäädäntöä. Lisäksi artiklassa vaaditaan, että rekisteröijät, jotka haluavat viitata
kemikaalivirastolle jo toimitettuihin tietoihin, osoittavat saaneensa kyseisten tietojen
omistajalta luvan niiden käyttöön.

13 artikla – Kemikaaliturvallisuusraportti ja velvollisuus soveltaa ja suosittaa toimenpiteitä
riskien vähentämiseksi

Kemikaaliturvallisuusraportissa esitetään yksityiskohtaisesti suoritettu
kemikaaliturvallisuusarviointi. Se on riskinarviointi, jossa rekisteröijä ottaa huomioon
riskinhallintatoimenpiteet, jotka hän joko toteuttaa itse omia käyttötapojaan varten tai joita
hän suosittaa jatkokäyttäjille näiden käyttötapoja varten. Rekisteröijien
kemikaaliturvallisuusarvioinneissa käsiteltyjä käyttötapoja pidetään yksilöityinä
käyttötapoina. Tämä ei ole perinteinen riskinarvioinnin malli sellaisena kuin nykyisin
kemikaalisääntelyn piirissä toimivat sen ymmärtävät. Ilmaukset
“kemikaaliturvallisuusraportti” ja “kemikaaliturvallisuusarviointi” on valittu, jotta tämä
muutos tulisi selväksi.

Suhteellisuusperiaatteen toteutumiseksi kemikaaliturvallisuusraportteja ei vaadita seuraavilta
rekisteröinneiltä: aineet, joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo maahan vähemmän
kuin 10 tonnia vuodessa; tehtaalla käytettävät eristetyt välituotteet; kuljetettavat eristetyt
välituotteet. Ehdotuksen 133 artiklan 1 kohdassa komissiolle annetaan valtuudet tarkistaa
vaatimuksen soveltamista aineisiin näissä määrissä 12 vuoden kuluttua asetuksen
voimaantulosta.

Rekisteröijän kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on käsiteltävä kaikkia jatkokäyttäjien
rekisteröijälle ilmoittamia käyttötapoja, paitsi jos rekisteröijä päättää olla toimittamatta ainetta
tällaista käyttötapaa varten. Tällä vaatimuksella varmistetaan, etteivät aineiden valmistajat tai
maahantuojat voi siirtää vastuuta aineen turvallisen käytön arvioinnista jatkokäyttäjille, joilla
ei välttämättä ole riittävää valmiutta arvioinnin suorittamiseen. Lisäksi vaatimus helpottaa
viranomaisten työtä.

Tiettyjä käyttötapoja ei tarvitse käsitellä kemikaaliturvallisuusarvioinnissa, koska niitä
käsitellään riittävästi muussa EU-lainsäädännössä.
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Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse suorittaa, jos aineen pitoisuus valmisteessa on
vähäisempi kuin määritellyt pitoisuusrajat, koska näiden pitoisuusrajojen alapuolella aineen ei
katsota aiheuttavan merkittävää riskiä ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on tarpeen suorittaa altistuksen arviointi ja riskin
karakterisointi ainoastaan silloin, kun aine täyttää vaarallisten aineiden luokitteluperusteet tai
se määritellään PBT- tai vPvB-aineeksi. Tämä johtuu siitä, että ainoastaan mainituissa
tapauksissa ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuu merkittävä riski.

14 artikla – Polymeerit

Polymeerien rekisteröintien mahdollisesti suuren määrän vuoksi ja koska useimmat niistä
aiheuttavat vain rajallisen riskin luonteensa vuoksi, polymeerit vapautetaan rekisteröinnistä
järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi ja voimavarojen keskittämiseksi erityisen
ongelmallisiin aineisiin. Komissio aikoo kuitenkin tarkastella, kuinka polymeerejä voitaisiin
tulevaisuudessa käsitellä Reach-järjestelmässä. Ennen kuin komissio tekee ehdotuksen
tiettyjen polymeerien sisällyttämisestä rekisteröintivaatimuksen piiriin, se laatii raportin, jossa
tarkastellaan polymeerien aiheuttamia riskejä muihin aineisiin verrattuna ja kysymystä siitä,
pitäisikö tietyntyyppiset polymeerit rekisteröidä, kun pyritään tasapainoon toisaalta ihmisten
terveyden ja ympäristön suojelun ja toisaalta kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan
varmistamisen välillä.

15 ja 16 artikla – Tehtaalla käytettävien ja kuljetettavien eristettyjen välituotteiden
rekisteröinti

Järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi ja voimavarojen keskittämiseksi erityisen
ongelmallisiin aineisiin näissä artikloissa otetaan käyttöön rajoitetut rekisteröintivaatimukset
tiettyjen eristettyjen välituotteiden osalta. Eristämättömät välituotteet eivät kuulu REACH-
asetuksen soveltamisalaan.

Tehtaalla käytettävät eristetyt välituotteet ja muihin tehtaisiin kontrolloiduissa olosuhteissa
kuljetettavat eristetyt välituotteet erotetaan toisistaan. Viimeksi mainittujen välituotteiden
osalta vaaditaan enemmän tietoja, jos kuljetettava määrä valmistajaa kohti ylittää 1 000 tonnia
vuodessa, koska altistumisriski voi olla suurempi.

17 artikla – Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen toimittaminen

Katso 10 artikla.

18 artikla – Kemikaaliviraston velvollisuudet

Tässä artiklassa selostetaan kemikaalivirastolle jätettyjen rekisteröintien käsittely sekä
kemikaaliviraston tehtävät Reach-asetuksen rekisteröintivaiheessa. Rekisteröinnit jätetään ja
käsitellään sähköisesti, jotta tuhansien rekisteröintien hallinta helpottuisi. Kemikaalivirastoon
keskitetään kaikkien rekisteröintien vastaanotto. Se antaa jokaiselle rekisteröinnille
rekisteröintinumeron ja rekisteröintipäivän ja tarkistaa hakemuksen täydellisyyden, mikä on
rekisteröintien suuren määrän vuoksi pääasiassa automaattinen prosessi. Sen ansiosta, että
kemikaalivirasto suorittaa täydellisyystarkastukset, voidaan varmistaa tarvittava toiminnan
johdonmukaisuus rekisteröintivaiheessa. Kemikaalivirasto ilmoittaa rekisteröijälle, jos
rekisteröinti on epätäydellinen, ja jos näin on, rekisteröijälle ilmoitetaan tarvittavat tiedot ja
määräaika rekisteröinnin täydentämiselle. Täydellisyystarkastuken tulos toimitetaan sen
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon valmistaja tai maahantuoja on
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sijoittautunut. Kemikaalivirasto ei nimenomaisesti hyväksy rekisteröintejä, koska
rekisteröintimenettely ei ole hyväksymismenettely.

19 artikla – Aineiden valmistus ja maahantuonti

Tässä artiklassa kielletään sellaisten aineiden valmistus ja maahantuonti, joita ei ole
rekisteröity rekisteröintiä koskevien säännösten mukaisesti. Siinä annetaan lupa aineen
valmistukseen tai maahantuontiin kolmen viikon kuluttua rekisteröintipäivästä, ellei
kemikaalivirasto ilmoita toisin. Jos kemikaalivirasto pyytää lisätietoja, aineen valmistus tai
maahantuonti on sallittua kolmen viikon kuluttua kyseisten lisätietojen toimittamisesta, ellei
kemikaalivirasto ilmoita toisin. Määräaika on valittu siten, että täydellisyystarkastukseen on
riittävästi aikaa. Jos valmistaja tai maahantuoja toimii yhteenliittymän johtajana, muut
yhteenliittymän jäsenet eivät saa valmistaa tai tuoda maahan ainetta ennen kuin määräajat
ovat kuluneet johtavan rekisteröijän osalta.

Pidempää määräaikaa ei tarvita tähän tarkoitukseen, koska täydellisyystarkastus on pääasiassa
automaattinen prosessi, ja pidempi määräaika viivyttäisi tarpeettomasti uusien aineiden
valmistusta tai maahantuontia.

20 artikla – Rekisteröijien muut velvollisuudet

Tässä artiklassa säädetään rekisteröijän velvollisuudesta ilmoittaa kemikaalivirastolle
muutoksista tietyissä rekisteröintinsä osissa. Näin varmistetaan, että viranomaiset saavat
tuoreet tiedot kemikaalien turvallisuudesta, mutta vähäisistä muutoksista ei kuitenkaan
edellytetä ilmoitusta. Velvollisuus ilmoittaa merkittävistä muutoksista aineen valmistus- tai
maahantuontimäärissä tarjoaa olennaisia tietoja kemikaaleja koskevan indikaattorin
kehittämiselle, ja sen ansiosta tietokannan tiedot pysyvät ajan tasalla. Merkittävä uusi tieto
aineen riskeistä johtaa muutoksiin kemikaaliturvallisuusarvioinnissa.

21 artikla – Erityissäännökset, jotka koskevat olemassa olevien aineiden asteittaista
rekisteröintivelvollisuutta

Tässä artiklassa säädetään nykyisin valmistettavien tai markkinoilla olevien aineiden
valtaosan asteittaisesta tuomisesta rekisteröintijärjestelmään. Määräajat on valittu sen
varmistamiseksi, että prosessi on sekä teollisuuden että viranomaisten hallittavissa, kun
otetaan huomioon asteittain rekisteröitävien aineiden suuri määrä. Asteittain rekisteröitävien
aineiden rekisteröintiprosessi alkaa aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan suuria
määriä, koska niihin liittyy korkea altistumisriski, sekä aineista, joilla on erityistä huolta
aiheuttavia ominaisuuksia.

22 artikla – Ilmoitetut aineet

Koska direktiivin 67/548/ETY mukaiset ilmoitusvaatimukset ovat pääosin samanlaiset kuin
rekisteröintiä koskevat vaatimukset, tässä artiklassa säädetään, että aiemmin ilmoitettuja
aineita pidetään rekisteröityinä. Tällaiset rekisteröinnit on ajantasaistettava kuten muutkin
rekisteröinnit. Tarkoituksena on, että kemikaalivirasto hoitaa ilmoitettujen tietojen siirtämisen
keskitettyyn tietokantaansa. Jos nämä aineet ylittävät tämän jälkeen 9 artiklan mukaisen
seuraavaksi korkeamman tonnimääräisen kynnysarvon, niistä vaaditaan täydelliset tiedot
aivan kuten mistä tahansa muusta aineesta, myös tiedot, joita ei ole vielä toimitettu
alhaisemman tonnimääräisen kynnysarvon osalta.
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2.3. Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien testien välttäminen

23 artikla – Tavoitteet ja yleiset säännöt

Tässä artiklassa säädetään yleisistä periaatteista, jotka koskevat tietojen yhteiskäyttöä ja
tarpeettomien eläinkokeiden välttämistä. Artiklan 2 kohdassa varmistetaan, ettei ongelmia
aiheudu yhteisön kilpailusääntöjen kannalta. Artiklan 3 kohdassa annetaan kemikaalivirastolle
lupa antaa sen hallussa vähintään kymmenen vuotta olleet tiedot vapaasti muiden saataville
rekisteröintitarkoituksia varten.

24 artikla – Rekisteröintiä edeltävä selvitysvelvollisuus

Tässä artiklassa sallitaan se, että aineen mahdolliset rekisteröijät, jotka eivät vielä ole
valmistaneet tai saattaneet markkinoille kyseistä ainetta Reach-järjestelmän tullessa voimaan,
voivat saada tietoja saman aineen aiemmilta rekisteröijiltä. Tiedoista on maksettava
kymmenen vuoden ajan ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen, joka sisältää asianomaiset tiedot,
koska tämä on aika, jona innovatiivinen rekisteröijä saa suurimman hyödyn aineensa
markkinoinnista.

25 artikla – Selkärankaisilla tehtyihin testeihin liittyvien olemassa olevien tietojen
yhteiskäyttö rekisteröijien kesken

Rekisteröijiä kannustetaan pyrkimään sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä suoraan tai
välimiesten välityksellä. Kun kuitenkin otetaan huomioon eläinsuojelun merkitys,
kemikaalivirastolla on valtuudet antaa tiedot myöhemmän rekisteröijän saataville, jos
sopimukseen ei ole päästy. Myöhemmän rekisteröijän odotetaan maksavan yhtäläisen
osuuden aiheutuneista kustannuksista. Tarvittaessa ensimmäinen rekisteröijä voi vaatia
myöhemmältä rekisteröijältä kansallisessa tuomioistuimessa tätä yhtäläistä osuutta
kustannuksista, jotka aiheutuivat tietojen tuottamisesta.

26 artikla – Asteittain rekisteröitäviä aineita koskeva ennakkorekisteröintivelvollisuus

Rekisteröijien, jotka haluavat soveltaa rekisteröintiä koskevaan lukuun sisältyviä, asteittaista
rekisteröintiä koskevia säännöksiä, on suoritettava ennakkorekisteröinti ja toimitettava tiedot
aineistaan, jotta jo saatavilla olevien tietojen yhteiskäyttö on mahdollista. Säännöksessä
annetaan ainetta alle yhden tonnin valmistaville tai maahan tuoville mahdollisuus
vapaaehtoisesti osallistua tietojen yhteiskäyttöön.

27 artikla – Ainetta koskevan tietojenvaihdon foorumit

Tässä artiklassa säädetään rekisteröitäviä aineita koskevien tietojenvaihtofoorumien
(Substance Information Exchange Forum, Sief) perustamisesta. Siihen kuuluvat kaikki ne,
jotka ovat ennakkorekisteröineet saman aineen, ja osanottajille on asetettu velvollisuuksia
päällekkäisten eläinkokeiden välttämiseksi.

28 artikla – Rekisteröintiä edeltävä tiedottaminen foorumissa

Tässä artiklassa säädetään tehtävistä, jotka foorumin osanottajien on suoritettava
velvollisuuksiensa täyttämiseksi. On syytä huomata, että 2 kohdan säännösten tarkoituksena
on ainoastaan selvittää niitä toimia, joihin foorumin muut osanottajat voivat ryhtyä, jos
tutkimuksen omistaja kieltäytyy antamasta tietoja. Tällöin tutkimuksen omistaja rikkoo
velvollisuuksiaan, ja hänelle määrätään seuraamuksia. Jos tutkimuksen omistaja on jo jättänyt
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rekisteröintihakemuksensa, joka sisältää tutkimuksen, kemikaalivirasto antaa sen foorumin
muiden osanottajien saataville.

2.4. Tiedottaminen toimitusketjussa

29 artikla – Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset

Tässä artiklassa selvitetään, että käyttöturvallisuustiedote on väline, jolla valmistajan,
maahantuojan tai jatkokäyttäjän antamat tiedot ilmoitetaan toimitusketjussa eteenpäin.
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat paras väline tähän, koska ne tunnetaan nykyisin hyvin ja
kaikki toimitusketjun toimijat ymmärtävät ne. Lisäksi uuden välineen vaatiminen lisäisi
kustannuksia tuomatta kuitenkaan juurikaan hyötyä ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Nykyiset käyttöturvallisuustiedotteita koskevat velvollisuudet ja vastuualueet säilyvät, ja niitä
laajennetaan vaatimuksella ilmoittaa asiaankuuluviin kemikaaliturvallisuusarviointeihin
liittyvät tiedot.

On todettava, että käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen useita rekisteröityjä aineita
sisältävästä valmisteesta voi osoittautua monimutkaiseksi. Sen vuoksi valmisteita koskevien
käyttöturvallisuustiedotteiden laatijoille tarjotaan vaihtoehto, jossa
kemikaaliturvallisuusarviointi suoritetaan koko valmisteesta, ja käyttöturvallisuustiedote
vastaa tätä kemikaaliturvallisuusarviointia eikä kaikista valmisteen sisältämistä
rekisteröidyistä ainesosista erikseen tehtyjä kemikaaliturvallisuusarviointeja.

Käyttöturvallisuustiedotteissa vaadittavat 16 kohtaa ovat johdonmukaiset niiden kohtien
kanssa, joista on sovittu kemiallisten aineiden kansainvälisessä luokitus- ja
merkitsemisjärjestelmässä (Globally Harmonised System for the Classification and Labelling
of Dangerous Chemicals (GHS)). Jos kemikaaliturvallisuusarviointi suoritetaan, siinä
tarkastellut asiaankuuluvat altistusskenaariot tarjoavat hyödyllisiä ja riittävästi jäsenneltyjä
tietoja toimitusketjun muille toimijoille. Sen vuoksi on suunniteltu, että ne sijoitetaan
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeseen.

30 artikla – Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa eteenpäin aineista ja valmisteista, joista ei
edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta

Jatkokäyttäjät ja jakelijat tarvitsevat tietyt tiedot aineista, vaikkei käyttöturvallisuustiedotetta
edellytettäisikään, voidakseen ryhtyä tarpeellisiin toimiin. Näitä ovat esimerkiksi
yksityiskohtaiset tiedot aineen rekisteröinnistä sen varmistamiseksi, että heidän käyttötapansa
vastaa mahdollisia lupia tai rajoituksia. Nämä tiedot on saatettava ajan tasalle oikeaan aikaan,
jotta niiden johdosta voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimiin.

31 artikla – Velvollisuus tiedottaa aineista ja valmisteista toimitusketjussa taaksepäin

Tässä artiklassa täsmennetään ne tiedot, jotka on annettava toimitusketjussa taaksepäin.
Tietoja annetaan toimitusketjussa taaksepäin, jotta määritettyjä riskinvähentämistoimenpiteitä
voidaan tarvittaessa parantaa. Tiedot voivat koskea esimerkiksi altistumista, aineen
vaikutuksia tai sitä, miten riskinvähentämistoimenpiteet toimivat käytännössä.

Asetuksessa säädetty järjestelmä toimii tehokkaimmin, jos tietoja toimitetaan kattavasti koko
toimitusketjun läpi ja molempiin suuntiin.
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32 artikla – Työntekijöiden mahdollisuus saada käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyvät tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tiedot, ja 30 artiklan mukaisesti ilmoitetut tiedot
silloin kun käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä, on annettava työntekijöiden ja heidän
edustajiensa saataville. Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen työntekijöiden ja heidän
edustajiensa saataville on johdonmukaista kansainvälisen luokitus- ja merkitsemisjärjestelmän
kanssa (GHS).

33 artikla – Velvollisuus säilyttää tiedot

Edellytyksenä on, että kaikki toimitusketjun toimijat säilyttävät kaikki tämän asetuksen
nojalla tuotetut tiedot ja antavat ne pyynnöstä saataville. Nämä tiedot olisi säilytettävä
yhdessä, jotta viranomaiset voivat saada ne käyttöönsä helposti ja heti, jolloin ihmisten
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi toteutettaviin toimiin voidaan ryhtyä nopeasti, ja jotta
varmistetaan, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ovat saatavilla, kun päätöksiä tehdään
järjestelmän muiden osien mukaisesti (esim. arviointi, rajoitukset, lupamenettely).

2.5 Jatkokäyttäjät

34 artikla – Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnit ja velvollisuus soveltaa ja
suosittaa toimenpiteitä riskien vähentämiseksi

Rekisteröintijärjestelmä ja erityisesti kemikaaliturvallisuusarvioinnit on rakennettu siten, että
valmistajat ja maahantuojat eivät voi siirtää eteenpäin jatkokäyttäjille vastuuta
kemikaaliturvallisuusarviointien laadinnasta, jos jatkokäyttäjät eivät halua näiden tekevän
niin. Jatkokäyttäjät voivat tietenkin vapaasti avustaa tavarantoimittajiaan rekisteröinnin
valmistelussa, ja tämä mahdollisuus on nimenomaisesti mainittu säädöksessä. Lisäksi jos
jatkokäyttäjä haluaa, että tavarantoimittajan kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsitellään
hänen käyttötapojaan, hänen olisi ilmoitettava siitä tälle kirjallisesti. Tämä ilmoitus tekee
jatkokäyttäjän käyttötavasta yksilöidyn käyttötavan, ja näin ollen se on käsiteltävä valmistajan
tai maahantuojan kemikaaliturvallisuusarvioinnissa, jos ilmoitus on annettu ajoissa.

Jatkokäyttäjien on laadittava kemikaaliturvallisuusraportit liitteen XI mukaisesti niistä
käyttötavoista, jotka poikkeavat heille toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen sisältämässä
altistusskenaariossa kuvatuista edellytyksistä. Tämän säännöksen ansiosta jatkokäyttäjät
voivat pitää käyttötapansa salassa tavarantoimittajaltaan, jos he haluavat niin tehdä.
Jatkokäyttäjien ei kuitenkaan tarvitse laatia kemikaaliturvallisuusraporttia:

– jos he toteuttavat perusteellisempia riskinvähentämistoimenpiteitä kuin heidän
tavarantoimittajansa suosittaa, koska tässä tapauksessa ei saada todellista lisäarvoa
velvoittamalla kemikaaliturvallisuusraportin laatimiseen, eikä

– vaarattomista aineista, eikä

– tapauksissa, joissa heidän tavarantoimittajaansa ei olisi vaadittu laatimaan
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Jatkokäyttäjien on sovellettava käyttöturvallisuustiedotteessa määritettyjä
riskinvähentämistoimenpiteitä yksilöityihin käyttötapoihin ja omassa
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan määritettyjä riskinvähentämistoimenpiteitä yksilöidyistä
käyttötavoista poikkeaviin käyttötapoihin. Tiedot riskinvähentämistoimenpiteistä, jotka on
määritetty käyttöturvallisuustiedotteessa yksilöityjä käyttötapoja varten tai jatkokäyttäjän
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa yksilöidyistä käyttötavoista poikkeavia käyttötapoja varten,
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on ilmoitettava eteenpäin tarpeen mukaan jatkokäyttäjille, jotta nämä voivat vuorostaan
soveltaa määritettyjä riskinvähentämistoimenpiteitä tai, jos jatkokäyttäjien käyttötapoja ei ole
käsitelty kemikaaliturvallisuusarvioinneissa, he voivat suorittaa oman
kemikaaliturvallisuusarvioinnin.

35 artikla – Jatkokäyttäjien velvollisuus ilmoittaa tiedot

Jos jatkokäyttäjän käyttötapa poikkeaa hänelle toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen
sisältämässä altistusskenaariossa kuvatuista edellytyksistä, jatkokäyttäjän on ilmoitettava
kyseinen käyttötapa kemikaalivirastolle.

Raportin on oltava rajattu, jotta teollisuudelle ja viranomaisille aiheutuva taakka olisi
mahdollisimman pieni. Riittää, että viranomaiset voivat päättää mahdollisista jatkotoimista
esimerkiksi arviointia tai rajoituksia koskevien säännösten nojalla tai täytäntöönpanotoimiin
ryhtymisestä. Raportti voi poikkeustapauksissa sisältää testejä koskevia ehdotuksia. Jos
tällaisia testejä ehdotetaan liitteiden VII–VIII perusteella, viranomaiset tekevät niistä
asiakirja-aineiston arvioinnin.

Jatkokäyttäjä voi kemikaaliturvallisuusarviointia suorittaessaan tai muuten tulla siihen
johtopäätökseen, että aineen luokitus ja merkinnät ovat erilaiset kuin tavarantoimittajan
jatkokäyttäjälle ilmoittamat. Tästä on ilmoitettava kemikaalivirastolle.

Raporteissa käytetään ennalta määrättyä muotoa, jotta jatkokäyttäjien olisi helpompi täyttää
velvollisuutensa ja jotta kemikaalivirasto voi käsitellä tehokkaasti jatkokäyttäjien raportit.

Raporttien ajantasaistaminen takaa sen, että kemikaalivirasto ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset ovat aina tietoisia uusimmista aineen käyttötapaa koskevista tiedoista, ja ne
voivat näin ollen ryhtyä tarpeen vaatiessa toimenpiteisiin.

Jatkokäyttäjien ei tarvitse ilmoittaa tietoja, jos he käyttävät ainetta vähemmän kuin tonnin.

36 artikla – Jatkokäyttäjän velvollisuuksien soveltaminen

Jatkokäyttäjät saavat tietoja käyttämiensä aineiden turvallisesta käytöstä
käyttöturvallisuustiedotteista, jotka aineiden toimittajat toimittavat jatkokäyttäjille. Heidän
pitäisi myös suorittaa riskinarviointi työntekijöiden suojelua varten direktiivin 98/24/EY
mukaisesti. On kuitenkin viisasta lykätä 35 artiklan säännösten soveltamista, jotta uudet
turvallisuustiedot ehtivät kulkea toimitusketjun läpi ja jotta jatkokäyttäjät voivat täydentää ja
ajantasaistaa riskinarviointinsa tai kemikaaliturvallisuusarviointinsa, jos niitä edellytetään.
Asetuksen 36 artiklan säännösten soveltamista lykätään siihen asti kun aine on rekisteröity,
jotta vältetään tarpeeton raportointi.

2.6. Aineiden arviointi

37 artikla – Soveltamisala

Koska polymeerit on vapautettu rekisteröintivaatimuksesta, ne on vapautettu myös
arvioinnista. Tätä poikkeusta koskee kuitenkin 133 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tarkistus, ja
sitä voidaan mukauttaa vastaavasti.
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38 artikla – Toimivaltainen viranomainen

Tässä artiklassa säädetään siitä, kuinka jäsenvaltion toimivaltainen arviointiviranomainen
määrätään.

Asiakirja-aineiston arvioinnin osalta tämä viranomainen on sen jäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen, jossa valmistus tapahtuu tai johon maahantuoja on sijoittautunut. Näin sen
vuoksi, että asiakirja-aineistot tutkitaan joka tapauksessa yksitellen ja näin vältetään kieli- ja
kommunikaatio-ongelmia. Kun kyseessä on yhteenliittymä, toimivaltainen viranomainen
arvioinnin osalta on sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka vastuulla on
yhteenliittymän “johtajan” asiakirja-aineisto.

Aineen arviointiin sovelletaan erilaista sääntöä: Jäsenvaltioiden on laadittava kolme vuotta
kattavat arviointisuunnitelmat, joissa luetellaan aineet, jotka ne aikovat arvioida. Tämän
tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita suunnittelemaan aineiden arvioinnit ja osoittamaan
niihin resurssit. Erityinen tehtävänjakoon liittyvä mekanismi on suunniteltu niitä tapauksia
varten, joissa useampi jäsenvaltio suunnittelee arvioivansa saman aineen. Tarkoituksena on
välttää päällekkäistä työtä ja kannustaa asianomaisten aineiden ripeään arviointiin. Tätä
mekanismia sovellettaessa otetaan yhtenä tekijänä huomioon kunkin jäsenvaltion osuus
yhteisön koko bruttokansantuotteesta.

39 artikla – Testejä koskevien ehdotusten tarkastelu

Tässä artiklassa edellytetään, että arvioiva viranomainen suorittaa asiakirja-aineiston
arvioinnin kaikille testaamista koskeville ehdotuksille, joiden tarkoituksena on liitteissä VII ja
VIII olevien tietovaatimusten täyttäminen. Nämä liitteet on valittu sen vuoksi, että niissä
säädetään testeistä, jotka ovat kaikkein kalleimmat ja jotka edellyttävät suurinta määrää
selkärankaisia eläimiä. Eläinsuojelun vuoksi onkin tärkeää, että viranomaiset voivat vakuuttua
tällaisen testauksen tarpeellisuudesta. Lisäksi kokemus voimassa olevasta lainsäädännöstä on
osoittanut, että teollisuus ja viranomaiset ovat harvoin eri mieltä siitä, pitäisikö
liitteisiin V ja VI nyt sisällytettyjä eläinkokeita suorittaa.

Jatkokäyttäjät voivat tehdä testausehdotuksia, jos heidän käyttötapaansa ei ole yksilöity eikä
käyttöturvallisuustiedote sen vuoksi kata kyseistä käyttötapaa.

Jos viranomainen hyväksyy ehdotuksen, se laatii päätösluonnoksen, jossa vaaditaan testi
suoritettavaksi ja asetetaan määräaika. Näin rekisteröijän velvollisuudet ovat selvät ja muut
viranomaiset tietävät, milloin tiedot tulevat saataville.

40 artikla – Rekisteröintien vaatimustenmukaisuuden tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa minkä tahansa vastuullaan olevan rekisteröinnin
vaatimustenmukaisuuden rekisteröintivaatimusten suhteen. Jos se ei ole vaatimusten
mukainen, toimivaltainen viranomainen voi laatia päätösluonnoksen, jossa rekisteröijää
vaaditaan toimittamaan puuttuvat tiedot. Tiedot ovat puutteelliset, kun tietoja ei ole toimitettu
tai kun toimitetut tiedot ovat riittämättömät.

41 artikla – Toimitettujen tietojen tarkistus ja asiakirja-aineiston arvioinnin seuranta

Kun 39 ja 40 artiklan nojalla mahdollisesti vaaditut lisätiedot on toimitettu, toimivaltainen
viranomainen tutkii rekisteröinnin ja lisätiedot ja luonnostelee uuden päätöksen, jos vaaditaan
vielä lisätietoja.
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Kun asiakirja-aineisto on arvioitu, toimivaltainen viranomainen voi päättää, että lisätoimet
ovat tarpeen kyseisen aineen hallinnoimiseksi. Tämä voi tarkoittaa lupa- tai
rajoitusmenettelyn mukaisten toimien ehdottamista tai asiaankuuluvien tietojen siirtämistä
muusta lainsäädännöstä vastaaville viranomaisille.

42 artikla – Testejä koskevien ehdotusten tarkastelua koskeva menettely ja määräajat

Tässä artiklassa säädetään 120 päivän määräajasta, jona muita kuin asteittain rekisteröitäviä
aineita koskevien testausehdotusten asiakirja-aineiston arviointi on saatava päätökseen. Tällä
pyritään varmistamaan, että teollisuus saa luvan mahdollisten testien suorittamiseen ja voi
siten hankkia kaikki asiaankuuluvat tiedot säädettyjen määräaikojen mukaisesti. Artiklassa
asetetaan myös määräajat asteittain rekisteröitäviä aineita koskevien testausehdotusten
asiakirja-aineiston arvioinnille, jotta järjestelmän toiminta olisi ennustettavaa ja avointa
kaikkien sidosryhmien kannalta.

Artiklassa annetaan etusija testausehdotusten arvioinnille, koska halutaan ottaa huomioon
tarve noudattaa säädettyjä määräaikoja sekä korostaa eläinsuojelun merkitystä.

43 artikla - Vaatimustenmukaisuuden tarkistusta koskeva menettely ja määräajat

Toimivaltaisella viranomaisella on vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen alkamisesta
enintään 12 kuukautta aikaa saattaa tarkistus päätökseen, ja tänä aikana on myös laadittava
päätösluonnos.

44 artikla – Lisätietoja koskeva pyyntö

Tässä artiklassa annetaan asiasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle oikeus laatia
päätös, jossa vaaditaan lisätietoja sen selvittämiseksi, aiheuttaako aine erityisen riskin
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Aine voi esimerkiksi vaikuttaa samanlaiselta kuin
toinen aine, jolla on sellaisia erityisiä ominaisuuksia, joita ei vielä ole yksilöity
tarkasteltavasta aineesta.

Toimivaltaisella viranomaisella on enintään 12 kuukautta aikaa saattaa aineen arviointi
päätökseen, ja tänä aikana on myös laadittava päätösluonnos.

45 artikla – Johdonmukaisuus muiden toimien kanssa

Päätöksenteon johdonmukaisuuden varmistamiseksi arvioinnissa on otettava huomioon
mahdolliset aineen aiemmat arvioinnit. Arviointiin liittyvät päätökset, joissa vaaditaan
lisätietoja aiemmin arvioidusta aineesta, ovat perusteltuja ainoastaan, jos uusia tietoja on
tullut saataville tai olosuhteet ovat muuttuneet.

46 artikla – Toimitettujen tietojen tarkistus ja aineen arvioinnin seuranta

Kun 44 artiklan nojalla mahdollisesti vaaditut lisätiedot on toimitettu, toimivaltainen
viranomainen tutkii rekisteröinnin (rekisteröinnit) ja lisätiedot ja luonnostelee uuden
päätöksen, jos vaaditaan vielä lisätietoja.

Kun asiakirja-aineisto on arvioitu, toimivaltainen viranomainen voi päättää, että lisätoimet
ovat tarpeen kyseisen aineen hallitsemiseksi. Tämä voi tarkoittaa lupa- tai rajoitusmenettelyn
mukaisia toimia tai asiaankuuluvien tietojen siirtämistä muusta lainsäädännöstä vastaaville
viranomaisille.
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47 artikla – Tehtaalla käytettäviä eristettyjä välituotteita koskevat lisätiedot

Järjestelmän toimivuuden vuoksi tässä artiklassa säädetään asiakirja-aineiston arviointiin ja
aineen arviointiin tehtävästä poikkeuksesta, joka koskee tehtaalla käytettäviä eristettyjä
välituotteita. Jäsenvaltioille annetaan kuitenkin mahdollisuus pyytää lisätietoja ja ryhtyä
tarpeellisiin toimiin tällaisen aineen suhteen, jos ne voivat osoittaa, että sen käytöstä aiheutuu
vastaavantasoinen riski kuin luvanvaraisten aineiden käytöstä.

48 artikla – Rekisteröijien oikeudet

Rekisteröijillä ja jatkokäyttäjillä, joihin arviointipäätös voi vaikuttaa, on oikeus esittää
huomautuksia toimivaltaisen viranomaisen laatimista päätösluonnoksista ja saada
huomautuksensa otetuksi huomioon.

Normaalisti rekisteröijä ei ole vastuussa arvioinnin yhteydessä vaadittujen lisätietojen
toimittamisesta, jos hän on joko lopettanut aineen valmistuksen tai maahantuonnin ja
ilmoittanut siitä kemikaalivirastolle tai päättänyt lopettaa aineen valmistuksen tai
maahantuonnin arvioinnin tuloksena vaadittujen lisätietojen perusteella ja on ilmoittanut tästä
kemikaalivirastolle. Vain silloin, kun ihmisille tai ympäristölle aiheutuu mahdollinen pitkän
aikavälin riski ja kyseisen rekisteröijän osuus aineen aiheuttamassa altistuksessa on
merkittävä, hän on vastuussa lisätietojen toimittamisesta. Tällä pyritään välttämään kaikkein
vakavimpia tapauksia lukuun ottamatta se, että rekisteröijät olisivat takautuvasti vastuullisia.

49 artikla – Arvioitavana olevien päätösten tekeminen

Tässä artiklassa luodaan menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa arviointipäätöksistä
sopiminen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken ennen kemikaaliviraston
päätöksentekoa ilman tarvetta turvautua aikaavievään ja resursseja kuluttavaan
komiteamenettelyyn kaikissa tapauksissa. Jos jossain tapauksessa ilmenee erimielisyyttä,
kemikaaliviraston jäsenvaltioiden komitea tarjoaa teknisen foorumin eriävien mielipiteiden
ratkaisemiksi. Kemikaaliviraston pääjohtajalle annetaan oikeus aloittaa tämä menettely, jotta
johdonmukainen päätöksenteko voidaan varmistaa. Mikä tahansa jäsenvaltio voi vaatia
päätöksen tekemistä komiteamenettelyssä.

50 artikla – Kustannusten jakaminen silloin, kun kyseessä on selkärankaisilla suoritettava
testi, eikä rekisteröijien kesken ole päästy sopimukseen asiasta

Eläinsuojelun vuoksi on välttämätöntä varmistaa tietojen yhteiskäyttö. Tämän vastineeksi
edellytetään, että kustannukset jaetaan. Tässä artiklassa varmistetaan kustannusten jakaminen
ja tietojen yhteiskäyttö, kun arviointimenettelyssä vaaditaan lisätietoja. Välimiehiä voidaan
käyttää päättämään korvausvaatimuksista. Jos kustannusten jakamisesta ei päästä
sopimukseen, kansalliset tuomioistuimet tekevät päätöksen.

51 artikla – Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa kemikaalivirastolle kertomus

Jotta varmistettaisiin työtaakan oikeudenmukainen jakautuminen, jokaisen jäsenvaltion on
laadittava vuosittain kertomus edellisen vuoden aikana suoritetuista testausehdotusten
arvioinneista.
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2.7. Lupamenettely

52 artikla – Lupamenettelyn tavoite

Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja se, että
erityistä huolta aiheuttavia aineita joko käytetään tavalla, jossa riskit ovat riittävän hyvin
hallinnassa, tai kyseiset aineet korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla.
Tätä tavoitetta koskevat perustelut on esitetty edellä 1.7 jaksossa.

53 artikla – Yleiset säännökset

Tässä artiklassa täsmennetään, että liitteessä XIII mainittuja aineita voivat käyttää ja saattaa
markkinoille ainoastaan ne yritykset, joille on annettu lupa, sekä näiden yritysten asiakkaat,
kun kyseessä on luvan saanut käyttötapa. Käytön ja markkinoille saattamisen on tapahduttava
luvan ehtojen mukaisesti, ellei kyseisen aineen tietylle käyttötarkoitukselle ole myönnetty
poikkeusta lupavaatimuksesta.

Lupamenettelyä edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien aineiden, jotka eivät vielä sisälly
liitteeseen XIII, käyttöä voidaan jatkaa niin kauan kuin ne täyttävät muut niille tämän
asetuksen ja muun sovellettavan lainsäädännön nojalla asetetut vaatimukset.

Lupamenettelyä ei sovelleta valmisteisiin sisältyvien aineiden käyttöön, jos valmisteessa ei
ole ainetta niin suurta pitoisuutta, että valmisteessa itsessään olisi jokin niistä
ominaisuuksista, joiden mukaan aineet sellaisenaan luokitellaan luvanvaraisiksi. Sitä ei
myöskään sovelleta PBT- ja vPvB-aineisiin, joita esiintyy alle 0,1 prosentin pitoisuuksina.
Tämä raja-arvo on sama kuin CMR-aineilla.

Innovaatiotoiminnan edistämiseksi lupamenettelyä ei sovelleta aineisiin, joita käytetään
yksinomaan tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä, kun kyseisten aineiden määrä jää
alle yhden tonnin.

Tietyt aineiden käyttötavat eivät ole luvanvaraisia, koska katsotaan, että niiden vaikutuksia
ihmisten terveyteen ja ympäristöön käsitellään muussa vastaavassa yhteisön lainsäädännössä.
Ei olisi järkevää käsitellä tällaisia käyttötapoja kahdessa järjestelmässä, kun otetaan
huomioon aiheutuvat kustannukset ja tarvittavat resurssit. Komissio aikoo ehdottaa ihmis- ja
eläinlääkkeitä koskevan lainsäädännön muuttamista, jotta ympäristöön liittyviin riskeihin
voidaan puuttua. Tämä on osa hyöty-/riskinarviointia, jonka edellytetään olevan positiivinen,
ennen kuin lääkkeelle voidaan antaa lupa.

Kosmeettisia valmisteita ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita
koskevassa yhteisön lainsäädännössä käsitellään kuitenkin ainoastaan ihmisten terveyteen
kohdistuvia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia ei tarvitse tarkastella uudelleen, mutta jos
tällaisessa käytössä oleva aine määritellään PBT- tai vPvB-aineeksi tai vastaavalla tavalla
ympäristölle riskin aiheuttavaksi aineeksi, se on luvanvarainen kyseisten vaikutusten osalta,
koska sen vaikutuksia ympäristöön ei ole aiemmin tarkasteltu.

54 artikla – Liitteeseen XIII sisällytettävät aineet

Tässä artiklassa täsmennetään ne aineiden ominaisuudet, jotka tekevät niistä lupamenettelyn
alaisia. Artiklassa annetaan selkeät ja objektiiviset kriteerit niiden aineiden määrittämiselle,
jotka ovat karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2
kuuluvia aineita, sekä joillekin PBT- ja vPvB-aineille. Joitain PBT- ja vPvB-aineita ei
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kuitenkaan ole mahdollista tunnistaa soveltamalla asetuksen mukaisia numeerisia kriteereitä.
Myöskään joitain samantasoisen riskin aiheuttavia aineita ei ole mahdollista tunnistaa
objektiivisten kriteerien perusteella, vaikka joitain hormonitoimintaa häiritseviä aineita onkin
jo tunnistettu CMR-kriteerien perusteella. Jos tällaiset aineet voidaan tunnistaa muun
tieteellisen tai teknisen näytön perusteella tapauskohtaisesti ja niiden katsotaan aiheuttavan
ihmisten terveydelle tai ympäristölle samantasoisen riskin kuin objektiivisia kriteerejä
soveltamalla tunnistetut aineet, lupamenettelyn olisi koskettava myös niitä. PBT- ja vPvB-
aineet sekä muut aineet (esimerkiksi jotkut hormonitoimintaa häiritsevät aineet), joiden
katsotaan aiheuttavan vastaavantasoisen riskin, on tunnistettava tapauskohtaisesti
56 artiklassa kuvattua menettelyä noudattaen.

Pysyvät orgaaniset yhdisteet eli POP-aineet, jotka ovat vPvB-aineiden alaryhmä, ovat
luvanvaraisia. Tukholman yleissopimus edellyttää kuitenkin tiettyjä rajoituksia yksittäisille
POP-aineille. Ennalta määrättyjen rajoitusten soveltaminen yksittäisiin POP-aineisiin ei
kuitenkaan sovi yhteen lupamenettelyn kanssa; yritys ei hakisi lupaa käyttötavalle, jolle se
tietäisi luvan jäävän myöntämättä. Näille POP-aineille määrätään näin ollen rajoituksia
rajoitusmenettelyssä, jotta varmistetaan, että yhteisö täyttää velvollisuutensa, jotka sille
kuuluvat Tukholman yleissopimuksen ja YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) piirissä
tehtyjen sitoumusten nojalla.

55 artikla –Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIII

Tässä artiklassa täsmennetään, mitä tietoja aineesta on annettava liitteessä XIII, kun kyseinen
aine sisällytetään tähän liitteeseen. Ensinnäkin sisällytetään aineen tunnistetiedot sekä
ominaisuudet, joiden vuoksi aine kuuluu tähän järjestelmään. Kuten voidaan olettaa, tällaisia
ominaisuuksia sisältäviä uusia aineita saatettaisiin markkinoille hyvin vähän tai ei lainkaan.
Useimmat niistä aineista, joilla on erityistä huolta aiheuttavia ominaisuuksia, ovat jo käytössä.
Näin ollen tarvitaan siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat jo markkinoilla olevia aineita, kun
kyseiset aineet sisällytetään liitteeseen, jotta yritykset eivät joudu keskeyttämään
liiketoimintaansa odottaessaan lupaa. Tämän vuoksi liitteessä täsmennetään “lopetuspäivä” ja
määräaika. “Lopetuspäivä” on päivä, jona lupaa vailla olevista käyttötavoista tulee kiellettyjä.
Tämä on tarpeen siksi, että viranomaiset ja hakijat voivat suunnitella toimintaansa tietäessään,
mihin mennessä päätös on tehtävä. Määräaika on päivä, johon mennessä käyttötavan
jatkamista koskevien hakemusten on oltava perillä. Myös tämä antaa hakijoille ja
viranomaisille varmuutta, kun hakijat suunnittelevat hakemustensa laatimista ja viranomaiset
suunnittelevat hakemuksen käsittelyn edellyttämää työtä. Jos lupahakemukset vastaanotetaan
asetettuun määräaikaan mennessä, asianomaisia käyttötapoja voidaan jatkaa siihen asti,
kunnes päätös tehdään, vaikka tämä tapahtuisikin “lopetuspäivän” jälkeen. Näin varmistetaan,
että mahdollisesti ongelmallisia käyttötapoja ei kielletä automaattisesti, jos viranomaiset eivät
vielä ole tehneet päätöstä.

Tietyt käyttötavat voidaan vapauttaa luvan hakemisesta. Päätöksessä on otettava huomioon
esimerkiksi kyseiseen käyttötapaan sovellettava muu EU-lainsäädäntö sekä se, onko
käyttötapa riittävän hallittu, jotta ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit ovat
hallinnassa. Tämän ansiosta lupamenettelyssä voitaisiin keskittyä niihin aineiden
käyttötapoihin, jotka todennäköisesti aiheuttavat suurimman riskin, eikä resursseja tarvitsisi
kuluttaa sellaisten käyttötapojen tarkasteluun, joiden tiedetään olevan riittävän hyvin
hallinnassa. Tällöin toiminta olisi myös suhteellisuusperiaatteen mukaista. Jos REACH-
järjestelmän tai yhteisön lainsäädännön kehittämisen tuloksena muita käyttötapoja voidaan
perustellusti vapauttaa luvan hakemisesta, kyseiset vapautetut käyttötavat voidaan lisätä
liitteisiin myöhemmässä vaiheessa 130 artiklan mukaisesti.
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Vaikka lupamenettely on tarkoitettu erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyyn, osa
aineista on edelleen ongelmallisempia kuin muut. Tämä koskee ensisijaisesti aineita, joiden
sääntelystä on odotettavissa muita suurempi hyöty, eli niiden valvonnalla on suurempi
vaikutus ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun. Kemikaalivirasto laatii alustavan
luettelon liitteeseen XIII sisällytettävistä ensisijaisista aineista, jotta saadaan tekninen perusta
poliittiselle päätökselle, jonka jäsenvaltiot tekevät. Etusija annetaan aineille, joilla on PBT- tai
vPvB-yhdisteiden ominaisuuksia tai joita käytetään laajalti tai suuria määriä. Kolmansille
osapuolille annetaan tilaisuus antaa palautetta alustavasta luettelosta. Tässä luettelossa sekä
lopullisessa luettelossa, josta sovitaan sääntelymenettelyssä, otetaan huomioon
lupahakemusten käsittelyyn käytettävissä olevat resurssit. Jos luettelo sisältää liian monia
aineita ja/tai määräajat ovat liian lyhyitä, järjestelmä ei voi toimia. Mitään hyötyä ei saada
siitä, että liitteeseen XIII sisällytetään enemmän aineita kuin mitä voidaan kohtuudella
käsitellä.

Ennen kuin luvanvarainen aine sisällytetään liitteeseen XIII, se voidaan asettaa
rajoitusmenettelyyn, koska siihen voi liittyä riskejä, joita on käsiteltävä yhteisön tasolla ennen
lupapäätöksen tekemistä. Kun aineet on sisällytetty liitteeseen XIII, niitä ei enää voida asettaa
rajoitusmenettelyyn, jossa käsitellään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä,
jotka johtuvat 54 artiklassa määritellyistä luontaisista ominaisuuksista. Jos kyseisten aineiden
tietyille käyttötavoille ei ole tarpeen hankkia lupaa, tällaisille käyttötarkoituksille asetetut
ehdot on lisättävä liitteeseen XIII, kun käyttötarkoituksille on myönnetty poikkeus
lupavaatimuksesta. Aineet, joiden kaikki käyttötavat ovat kiellettyjä, on kuitenkin kiellettävä
VIII osastossa säädettyjen yleisten rajoitusten mukaisesti. Esimerkkinä tästä ovat pysyvät
orgaaniset yhdisteet (POP-aineet). Ne ovat voineet olla luvanvaraisia, mutta Tukholman
yleissopimuksen mukaisesti voi olla tarpeen, että niiden tultua lisätyiksi POP-aineiden
luetteloon useimmat niistä on kiellettävä tai niitä on rajoitettava muulla tavoin. Tämä
toteutetaan rajoitusmenettelyn avulla.

56 artikla – Tämän asetuksen 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, e ja f alakohdassa
tarkoitettujen aineiden tunnistaminen

Tässä artiklassa säädetään prosessista, jossa PBT- ja vPvB-yhdisteet sekä muut
tapauskohtaisesti arvioiden ihmisten terveydelle tai ympäristölle samantasoisen riskin
aiheuttavat aineet (esimerkiksi jotkut hormonitoimintaa häiritsevät aineet) on tunnistettava ja
niistä on sovittava yhteisön tasolla ennen niiden sisällyttämistä liitteeseen XIII. Ehdotukset
esittelee jokin jäsenvaltio asiakirja-aineiston muodossa (katso liite XIV).

57 artikla – Lupien myöntäminen

Komissio vastaa lupien myöntämisestä tai epäämisestä. Lupahakemuksessa ja
lupapäätöksessä ei käsitellä riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle
aineen päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty lupa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja
vähentämisen yhtenäistämisestä annetun direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) mukaisesti,
tai pistelähteestä, johon sovelletaan vaatimusta ennalta tapahtuvasta sääntelystä vesipolitiikan
puitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) mukaisesti, eikä siinä käsitellä riskejä, jotka
aiheutuvat käytöstä lääkinnällisessä laitteessa, koska kyseiset päästöt ovat riittävästi
hallinnassa jäsenvaltioiden soveltaman yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti. Tämä on
tarpeen, jotta kyseisten säädösten soveltamisala säilyy ennallaan ja jotta vältetään eroavuudet
eri sääntelyjärjestelmien mukaisesti tehdyissä päätöksissä sekä resurssien kuluminen
vaikutuksen kaksinkertaiseen tutkimiseen.
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Lupa on myönnettävä, jos käyttötavasta aiheutuva riski ihmisten terveydelle ja ympäristölle
on asianmukaisesti hallinnassa. Asianmukainen hallinta on kuvattu liitteessä I olevassa
6 jaksossa. Jos riskin ei katsota olevan riittävän hyvin hallinnassa, lupa voidaan myöntää, jos
sosioekonomiset hyödyt ylittävät ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan riskin ja jos
saatavilla ei ole vaihtoehtoisia aineita tai tekniikkoja. Tässä tapauksessa vaihtoehdot
analysoidaan tarkasti. Jos käyttötapaan kuitenkin liittyy korkea riski, ja kohtuullinen
vaihtoehto (kustannukset, saatavuus ja tehokkuus huomioon otettuina) on saatavilla, tämän
tarkastelulla on olennainen merkitys lupapäätöstä tehtäessä.

Myönnetyissä luvissa on täsmennettävä henkilö, jolle lupa myönnetään, luvan saanut aine ja
käyttötapa sekä mahdollisesti sovellettavat ehdot. Tämä on tärkeää sekä luvan haltijalle että
jatkokäyttäjille, joiden on noudatettava luvan ehtoja. Luvalle voidaan asettaa ehdoksi, että
lupaa on tarkasteltava uudelleen tietyn ajan kuluttua, ja/tai sille voidaan asettaa valvontaa
koskevia vaatimuksia. Luville voidaan asettaa tarkasteluaika esimerkiksi siksi, että luvan
myöntäminen määrittelemättömäksi ajaksi ei ole perusteltua aineen käyttötavan,
taloudellisesti edullisen vaihtoehdon mahdollisen saatavuuden tai aineen tyypin perusteella.
Sosioekonomisista syistä myönnetty lupa on tavallisesti määräaikainen. Jos tällainen lupa
annetaan määrittelemättömäksi ajaksi, päätös on perusteltava.

Lupapäätökset tehdään sen jälkeen, kun on tarkasteltu niiden vaikutusten merkitystä ihmisten
terveydelle ja ympäristölle, joiden vuoksi aineelta alunperin edellytettiin lupaa (täsmennetty
liitteessä XIII). Muita vaikutuksia, esimerkiksi syttyvyyttä, ei tarkastella. Jos aineen käyttöä
on rajoitettava sellaisten vaikutusten vuoksi, jotka eivät edellytä lupaa, niitä voidaan käsitellä
rajoitusmenettelyssä. Lupamenettely keskittyy tähän rajalliseen määrään vaikutuksia, koska
resurssit halutaan kohdentaa ongelmallisimpiin vaikutuksiin, jotta järjestelmässä voitaisiin
käsitellä tehokkaasti mahdollisimman suuri määrä aineita ja käyttötapoja.

58 artikla – Lupien tarkistaminen

Lupapäätöksiä voi olla tarpeen muuttaa tai peruuttaa uudelleentarkastelun jälkeen, joka
voidaan suorittaa milloin tahansa olosuhteiden muututtua. Tällainen olosuhteiden muutos voi
olla esimerkiksi lupapäätöksen tieteellisen perustan muuttuminen tai se, että IPPC-direktiivin
tai vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset ympäristölaatutavoitteet eivät täyty veteen tai
ilmaan joutuvien hajapäästöjen vuoksi. Pistekuormituslähteistä peräisin olevia päästöjä
käsitellään kyseisten direktiivien mukaisesti.

Lupia voidaan näin ollen muuttaa ja jopa peruuttaa tarpeen vaatiessa. Alkuperäiselle hakijalle
on ilmoitettava määräaika, johon mennessä hänen on saatettava hakemuksensa ajan tasalle,
jos ilmenee sellaisia uusia tietoja, joiden perusteella alkuperäisen luvan asianmukaisuus
joutuu kyseenalaiseksi. Komissiolla on valtuudet keskeyttää luvan voimassaolo tarkistamisen
aikana, jos kyseessä on vakava ja välitön riski, edellyttäen että oikeasuhteisuus otetaan
huomioon.

Määräaikaisten lupien uusimiseksi säädetään yksinkertaistetusta menettelystä.

59 artikla – Lupahakemukset

Mahdollinen aineiden, käyttötapojen ja/tai hakijoiden ryhmittely on perusteltava
hakemuksessa. Hakemukseen sisältyvät käyttötavat voivat olla hakijan omia käyttötapoja tai
jatkokäyttäjien käyttötapoja. Ryhmittelymahdollisuudella pyritään tekemään lupamenettelystä
mahdollisimman tehokas alentamatta kuitenkaan suojan tasoa. Samalla pyritään antamaan
mahdollisuus jakaa hakemuksesta aiheutuva työtaakka useiden hakijoiden kesken.
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Hakemukseen liitettäviin tietoihin kuuluu kemikaaliturvallisuusraportti, jossa esitetään
yksityiskohtaisesti suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. Arvioinnissa tarvitsee käsitellä
ainoastaan ominaisuuksia, joiden vuoksi lupaa edellytetään (täsmennetty liitteessä XIII; muun
muassa CMR-, PBT- ja vPvB-aineet). Jos hakija on jo jättänyt rekisteröinnin kyseisestä
aineesta, hänen ei tarvitse jättää uudelleen kemikaaliturvallisuusraporttia, koska siinä on jo
käsitelty kyseiseltä aineelta ja käyttötavalta edellytettäviä riskinhallintatoimenpiteitä.

Ottaen huomioon luvan myöntämisen edellytykset hakija voi toimittaa sosioekonomisen
analyysin luvan myöntämisen tai epäämisen vaikutuksista liitteen XV mukaisesti. Lisäksi hän
voi toimittaa vaihtoehtojen analyysin ja korvaussuunnitelman, jos tätä pidetään
tarkoituksenmukaisena. Lupapäätöksen on perustuttava viranomaisille toimitettuihin tietoihin.
Jos lupahakemus hylätään sillä perusteella, että riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle
eivät ole riittävän hyvin hallinnassa, eikä sosioekonomista analyysia ole toimitettu,
“lopetuspäivää” sovelletaan edelleen. Hakijan olisi näin ollen tehtävä käyttötapaa koskeva
uusi lupahakemus ja liitettävä siihen sosioekonominen analyysi. Kyseinen käyttötapa on
kielletty siihen asti, kunnes lupa myönnetään.

60 artikla – Myöhemmät lupahakemukset

Luvan myöhempi hakija voi käyttää hyväkseen aiemmin toimitettua
kemikaaliturvallisuusraporttia ja mahdollista sosioekonomista analyysia sekä saatavilla olevia
tietoja vaihtoehtoisista aineista ja valmisteista, jos aiempi hakija antaa tähän luvan. Näin
pyritään säästämään hakijan ja viranomaisten resursseja välttämällä työn tarpeetonta toistoa.

61 artikla – Lupapäätöksiin liittyvä menettely

Tässä kohdassa säädetään sovellettavasta menettelystä. Lupahakemukset on jätettävä
kemikaalivirastolle. Kun hakemus on vastaanotettu, virastolla on kymmenen kuukautta aikaa
valmistella lausunto. Jos hakijalle on annettu lupa viitata aiempaan lupahakemukseen, tätä
aikaa lyhennetään viiteen kuukauteen. Lausunnossa on otettava huomioon hakijan ilmoittamat
tiedot sekä kaikki muut saatavilla olevat tiedot. Määräaikojen asettaminen antaa teollisuudelle
edellytykset tehdä kaupallisia päätöksiä ja kannustaa viranomaisia tekemään päätökset niin
nopeasti kuin se on kohtuudella mahdollista.

Kun hakemus on vastaanotettu, ei-luottamuksellinen tieto aineen tunnistetiedoista ja haetusta
käyttötavasta (käyttötavoista) viedään viraston Internet-sivustolle. Tarkoituksena on, että
muut asianosaiset voivat ilmoittaa virastolle vaihtoehtoisista aineista tai menetelmistä, jotka
voivat olla vähemmän haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Internet-sivustolla
annetut tiedot eivät kuitenkaan saa olla niin yksityiskohtaisia, että muut toimijat saisivat
kaupallisesti merkittävää tai luottamuksellista tietoa.

Kemikaalivirasto laatii kaksi lausuntoa. Toisessa lausunnossa käsitellään ihmisten terveydelle
ja ympäristölle aiheutuvaa riskiä ja toisessa sosioekonomisia tekijöitä. Oikeudenmukaisuuden
ja avoimuuden toteutumiseksi hakijalle annetaan kaksi kuukautta aikaa esittää halutessaan
huomautuksia lausunnoista, ja kemikaalivirastolle puolestaan annetaan tämän jälkeen kaksi
kuukautta aikaa muuttaa lausuntoluonnostaan, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Kun lausunto
on lopullinen, se toimitetaan avoimuuden toteutumiseksi komissiolle, jäsenvaltioille ja
hakijalle, ja lausunnon ei-luottamukselliset osat julkaistaan kemikaaliviraston Internet-
sivustolla. Tämän jälkeen komissio tekee hakemusta koskevan päätöksen neuvoa-antavan
komitean menettelyä noudattaen.
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62 artikla – Luvanhaltijoiden velvollisuus

Jotta asiakkaat saisivat tietää, onko aine luvanvarainen ja onko sille myönnetty lupa, luvan
saanutta käyttötapaa (joka voi kattaa käytön valmisteessa tai tuotteessa) varten markkinoille
saatetun aineen pakkausmerkinnöissä on oltava sen lupanumero. Jatkokäyttäjä voi näin
helposti tarkastaa kemikaaliviraston Internet-sivustolta, käyttääkö hän ainetta luvan ehtojen
mukaisesti.

63 artikla – Jatkokäyttäjät

Jatkokäyttäjä voi 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttää ainetta toimitusketjussa aiempana
olevalle toimijalle myönnetyn luvan ehtojen mukaisesti. Tässä tapauksessa hänen on
ilmoitettava kemikaalivirastolle, käyttääkö hän ainetta tällaista luvan saanutta käyttötapaa
varten. Tarkoituksena on antaa jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisuus tarkastaa, että
erityistä huolta aiheuttavien aineiden aiheuttamat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa ja/tai
niiden käyttö on luvan ehtojen mukaista.

2.8. Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, markkinoille
saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset

64 artikla – Yleiset säännökset

Tässä artiklassa säädetään yleisesti, että kaikkien valmistajien, käyttäjien ja markkinoille
saattajien on noudatettava kaikkia liitteissä XVI ja XVII mainittuja aineita koskevia
rajoituksia. Jako kahteen kohtaan johtuu rajoitusten erilaisesta taustasta: 2 kohdassa ja
liitteessä XVII käsitellään rajoituksia, jotka perustuvat Tukholman yleissopimukseen tai
pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjaan, toisin
sanoen laajaan kansainväliseen sopimukseen, kun taas 1 kohdassa ja liitteessä XVI käsitellään
kaikkia muita rajoituksia.

Lähtökohtana on se, että direktiiviin 76/769/ETY sisältyvät rajoitukset, sellaisina kuin ne ovat
muutettuina, sisällytetään liitteeseen XVI uudelleen laadittuna versiona.

Liitteessä XVI esitettyjä rajoituksia ei sovelleta aineisiin, joita käytetään tieteelliseen
tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja
kehittämiseen ja joiden käyttömäärä on alle yksi tonni. Liitteessä XVII olevia rajoituksia ei
sovelleta aineisiin, joita käytetään laboratoriotutkimuksissa tai vertailustandardeina. Tämä
poikkeus on siten tiukempi kuin liitteeseen XVI sisältyviin aineisiin sovellettava poikkeus.

Liitteen XVI tai XVII rajoituksia ei sovelleta aineisiin, jotka ovat jätettä ja joiden osalta
viranomaiset ovat antaneet luvan käsittelyyn jätteenkäsittelylaitoksessa (esimerkiksi
hävittämis- tai kierrätystarkoituksessa). Myös Tukholman yleissopimuksen ja YK:n Euroopan
talouskomission pöytäkirjan aiempien täytäntöönpanosäädösten sisältämiä, jätteitä koskevia
vaatimuksia sovelletaan, koska ne voivat olla näitä säännöksiä rajoittavampia.

65 artikla – Uusien rajoitusten antaminen ja nykyisten rajoitusten muuttaminen

Tässä artiklassa määritellään edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta aine voidaan sisällyttää
liitteeseen XVI ja XVII, sekä noudatettava menettely: sääntelykomitea päättää suoraan
sellaisia aineita koskevista rajoituksista, jotka täyttävät karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden kriteerit ja joiden kulutuskäytölle
komissio ehdottaa rajoituksia, samoin kuin aineista, joita koskevia rajoituksia sisältyy
Tukholman yleissopimukseen tai YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjaan. Kaikkien
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muiden rajoitusten osalta on kuitenkin noudatettava 66–70 artiklan mukaista menettelyä.
Kahdella ensimmäisellä aineluokalla on jo tukeva tieteellinen perusta joko luokitusmenettelyn
tai kansainvälisen sopimusmenettelyn tuloksena, kun taas 66–70 artiklalla varmistetaan, että
tällainen tieteellinen perusta luodaan myös muille rajoituksille. Lisäksi annetaan säännöksiä,
joilla varmistetaan yhteensopivuus kosmeettisista valmisteista annetun direktiivin kanssa,
koska REACH-järjestelmää ei pitäisi soveltaa tapauksissa, jotka koskevat ainoastaan
kosmeettisia valmisteita.

66 artikla – Ehdotuksen valmistelu

Tässä artiklassa säädetään, että joko jäsenvaltiot tai komissio voivat kemikaaliviraston
välityksellä valmistella rajoitusta koskevan ehdotuksen, sekä esitetään, millä edellytyksin
ehdotetut rajoitukset käsitellään.

Rajoituksia koskevien ehdotusten on perustuttava riskinarviointiin, jossa perustellaan, miksi
yhteisön laajuiset toimet ovat tarpeen. Rajoitusmenettelyn ripeyden varmistamiseksi (aiempaa
järjestelmää kritisoitiin liian hitaaksi) riskinarvioinnissa on noudatettava tiettyjä liitteessä XIV
esitettyjä vaatimuksia. Jos jäsenvaltion riskinarviointi ei kemikaaliviraston mielestä vastaa
näitä vaatimuksia, rajoituksia koskevaa ehdotusta ei käsitellä ennen kuin puutteet korjataan.

EU:n lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi sekä jäsenvaltiot että kemikaalivirasto
ottavat huomioon kaikki kyseistä ainetta koskevat riskinarvioinnit, jotka on tehty EU:n muun
lainsäädännön nojalla.

Jotta varmistettaisiin prosessin avoimuus ja jotta niillä, joita ehdotettu rajoitus koskee, olisi
mahdollisuus antaa päätöksenteossa tarpeellisia tietoja, kaikki liitteessä XVI esitettyjen
vaatimusten mukaiset riskinarvioinnit julkaistaan kemikaaliviraston Internet-sivustolla.
Kaikkia sidosryhmiä pyydetään esittämään huomautuksia riskinarvioinnista ja antamaan
tietoja ehdotettuja rajoituksia koskevista sosioekonomisista vaikutuksista.

67 artikla – Kemikaaliviraston lausunto: riskinarviointikomitea

Artiklassa esitetään yksityiskohtaisesti menettely, jota kemikaalivirastossa on noudatettava
laadittaessa riskinarvioinnista lausunto, johon ehdotetut rajoitukset perustuvat. Lausuntoon
liitetään myös mahdolliset huomautukset.

Määräajat asetetaan sen varmistamiseksi, että menettely olisi mahdollisimman nopea. Samalla
otetaan kuitenkin huomioon tarkkuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisten terveyden ja
ympäristön korkeatasoisen suojelun tarve.

Riskinarvioinnista vastaava esittelijä valmistelee lausunnon, jonka riskinarviointikomitea
hyväksyy. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että kaikki kemikaaliviraston käytössä oleva
riskinarvioinnin asiantuntemus hyödynnetään lausunnon laadinnassa.

68 artikla – Kemikaaliviraston lausunto: sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea

Artiklassa esitetään yksityiskohtaisesti menettely, jota kemikaalivirastossa on noudatettava
laadittaessa lausuntoa ehdotettujen rajoitusten sosioekonomisista vaikutuksista.

Määräajat asetetaan sen varmistamiseksi, että menettely olisi mahdollisimman nopea. Samalla
otetaan kuitenkin huomioon tarkkuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisten terveyden ja
ympäristön korkeatasoisen suojelun tarve. Määräaika on pitempi kuin
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riskinarviointikomitealle asetettu määräaika, jotta riskinarviointikomitean lausunto voidaan
ottaa huomioon.

Sosioekonomisesta analyysista vastaava esittelijä valmistelee lausunnon, jonka
sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea hyväksyy. Tämän tarkoituksena on
varmistaa, että kaikki kemikaaliviraston käytössä oleva sosioekonomisen analyysin
asiantuntemus hyödynnetään lausunnon laadinnassa.

On tunnustettu tosiasia, että monilla asianosaisilla ei ole tarpeeksi joko resursseja tai tietoja
täydellisen sosioekonomisen analyysin laatimiseksi. Tästä syystä komitealle ja sen esittelijälle
voidaan antaa tarkasteltavaksi myös yksittäisiä tietoja, jotka edistävät analyysin laadintaa.

69 artikla – Lausunnon antaminen komissiolle

Tässä artiklassa edellytetään, että kemikaalivirasto antaa kahden komiteansa lausunnot sekä
niitä tukevan aineiston pyydettäessä komissiolle, jotta tämä voi antaa ehdotuksen, joka
perustuu kaikkiin merkityksellisiin tietoihin ja kemikaaliviraston kahden asiantuntijakomitean
lausuntoihin.

Artiklan mukaan kemikaaliviraston on lisäksi ilmoitettava komissiolle, jos toinen tai
kumpikaan komitea ei ole pystynyt laatimaan lausuntoa 67 ja 68 artiklassa asetetuissa
määräajoissa.

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi lausunnot julkaistaan kemikaaliviraston Internet-sivustolla.

70 artikla – Komission päätös

Tässä artiklassa edellytetään, että komissio laatii luonnoksen liitteen XVI muutoksesta tai
lisäyksestä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kemikaaliviraston kahden komitean
laatimat kaksi lausuntoa on vastaanotettu, tai kolmen kuukauden kuluessa 67 ja 68 artiklassa
säädetyn määräajan päättymisestä, jos lausuntoa ei ole toimitettu.

Määräaika on asetettu siksi, että rajoituksia koskevat ehdotukset esitettäisiin niin nopeasti
kuin kohtuudella on mahdollista ottaen samalla huomioon tarkkuuden, oikeudenmukaisuuden
sekä ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojelun tarve.

Komission velvollisuus on tutkia kemikaaliviraston kahden komitean toimittama näyttö ja
lausunnot. Komissio arvioi näytön ja esittää ehdotuksen. Komissio voi poikkeuksellisesti
esittää ehdotuksen, joka ei ole kummankaan komitean lausunnon mukainen. Siinä tapauksessa
komissio laatii ehdotuksen yksityiskohtaisen perustelun ja esittää syyt siihen, miksi ehdotus
poikkeaa kyseisten kahden komitean lausunnoista.

2.9. Kemikaalivirasto

71 artikla – Kemikaaliviraston perustaminen ja vastuualue

Tässä artiklassa perustetaan Euroopan kemikaalivirasto, joka edistää korkeatasoista ihmisten
terveyden ja ympäristön suojelua sisämarkkinaolosuhteissa. Kemikaaliviraston velvollisuus
on huolehtia siitä, että se suorittaa tässä asetuksessa sille osoitetut tehtävät asianmukaisesti
sekä koordinoi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten resursseja REACH-järjestelmässä.
Tällainen koordinaattorin tehtävä, verrattuna siihen että virastolle annettaisiin
yleiseurooppalaisen sääntelijän rooli, on toissijaisuusperiaatteen mukainen.
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72 artikla – Kemikaaliviraston kokoonpano

Artiklassa säädetään kemikaaliviraston rakenne:

– hallintoneuvosto;

– pääjohtaja;

– riskinarviointikomitea, joka valmistelee lupa- ja rajoitusmenettelyn puitteissa
kemikaaliviraston lausunnon ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvista
riskeistä;

– sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea, joka valmistelee kemikaaliviraston
lausunnon aineiden sosioekonomiseen analyysiin liittyvistä kysymyksistä;

– jäsenvaltioiden komitea, joka koordinoi erityistä huolta aiheuttavien aineiden
arviointiin, luokitukseen, merkintöihin ja yksilöintiin liittyvää työtä;

– foorumi täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihdolle.
Tietojenvaihtofoorumi koordinoi täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien
jäsenvaltioiden viranomaisten verkostoa, muttei valmistele kemikaaliviraston
lausuntoja;

– sihteeristö, jonka tehtävänä on avustaa komiteoita ja tietojenvaihtofoorumia
suorittamaan Reach-järjestelmän hallinnolliset tehtävät; ja

– valituslautakunta, joka päättää kemikaaliviraston päätöksiä koskevasta
muutoksenhausta.

Niiden tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Toisessa kohdassa annetaan komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille mahdollisuus perustaa
työryhmiä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi valmistelemaan komitean työtä tietyssä
menettelyssä, kuten rajoitusmenettelyssä, tai käsittelemään teknisiä erityiskysymyksiä.
Riskinarviointikomitealla voi olla useita rajoitus- ja lupamenettelyyn kuuluvia erillisiä mutta
toisiinsa sidoksissa olevia tehtäviä. Saattaisi olla hyödyllistä perustaa työryhmiä kullekin
niistä, kun taas komitean tehtävänä olisi varmistaa työryhmien lähestymistapojen välinen
johdonmukaisuus.

Kolmannessa kohdassa annetaan komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille mahdollisuus pyytää
tarvittaessa neuvoja ulkopuolisista asiantuntijalähteistä.

73 artikla – Kemikaaliviraston tehtävät

Tässä artiklassa säädetään, että kemikaaliviraston tehtävänä on antaa jäsenvaltioille ja
yhteisölle neuvontaa REACH-järjestelmään liittyvissä asioissa.

Toisessa kohdassa esitetään ne sihteeristön tehtävät, joihin komiteat eivät osallistu. Tehtävät
ovat lähinnä hallinnollisia ja edellyttävät REACH-järjestelmän perusteellista hallintaa mutta
vain vähän teknistä asiantuntemusta, minkä vuoksi ei olisi tarkoituksenmukaista osoittaa niitä
komiteoille. Tehtävät a–c edellyttävät tietojen toimittamista jäsenvaltioille ja muille
sidosryhmille. Tehtävä d koskee sellaisen tietokannan perustamista ja ylläpitoa, joka on
toimivaltaisten viranomaisten pääasiallinen tietopankki sekä ei-luottamuksellisen tiedon
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lähde, josta tietoja annetaan pyynnöstä saataville. Tehtävä e edellyttää, että kemikaalivirasto
asettaa julkisesti saataville tiedot siitä, mitkä aineet on arvioitu tai ovat arvioitavina. Tehtävä f
edellyttää, että yrityksille laaditaan niiden REACH-järjestelmän mukaisia velvoitteita
selventäviä asiakirjoja. Koska nämä asiakirjat eivät ole kovin teknisiä, niiden laadinta on
tarkoituksenmukaista antaa sihteeristön tehtäväksi. Tehtävä g on tukipalvelun perustaminen
avustamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten omia tukipalveluja, jotka
puolestaan antavat neuvontaa yrityksille. Kemikaaliviraston tukipalvelu edistää
jäsenvaltioiden lähestymistavan yhdenmukaistamista. Se ei anna neuvontaa suoraan
yrityksille, koska vaatisi kohtuuttoman suuria resursseja ylläpitää monikielisiä palveluja ja
paikallisolojen tuntemusta, joita mahdollisesti tuhannet tiedustelut laajentuneessa unionissa
edellyttäisivät. Tehtävä h sisältää REACH-järjestelmää kuvaavien asiakirjojen laatimisen,
joiden tarkoituksena on edistää järjestelmän tuntemusta alan ulkopuolisissa sidosryhmissä.

Kolmannessa kohdassa säädetään komiteoiden tehtävät. Tehtävät a–e koskevat eri
menettelyihin liittyvää työtä, joka johtaa lausunnon tai suosituksen antamiseen sellaisista
aineista, jotka sisällytetään lupamenettelyn vaiheeseen 1 tai jotka luokitellaan yhteisön tasolla.
Tehtävässä f säädetään teknisestä tuesta yhteisön osallistuessa kansainväliseen
yhdenmukaistamistoimintaan, koska kemikaalivirasto on asiantuntemuksensa vuoksi
luonnollinen yhteyspiste tällaisessa työssä. Tehtävän g yhteydessä komissiolle annetaan
oikeus pyytää tapauskohtaisia lausuntoja aineiden turvallisuuteen liittyvistä
erityiskysymyksistä.

Neljännessä kohdassa säädetään tietojenvaihtofoorumin työskentelystä. Se perustuu pitkälti
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nykyisen, epävirallisen verkoston toimintaan.
Tehtävät eivät juuri kaipaa selityksiä. Jäsenvaltioiden edustajat suorittavat
tietojenvaihtofoorumin tehtävät apunaan kemikaaliviraston antama hallinnollinen ja logistinen
tuki. Kemikaalivirastolla itsellään ei ole täytäntöönpanon valvontaa ohjaavaa tehtävää.
Foorumilla on todennäköisesti tärkeä asema varmistettaessa REACH-järjestelmän tehokas
toiminta.

Viidennessä kohdassa selvitetään, että valituslautakunta päättää kemikaaliviraston päätöksiä
koskevasta muutoksenhausta.

74 artikla – Hallintoneuvoston toimivalta

Tässä artiklassa määritellään hallintoneuvoston toimivalta Euroopan unionin
sääntelyvirastojen toimintakehystä koskevassa komission tiedonannossa esitettyjen
periaatteiden mukaisesti.

75 artikla – Hallintoneuvoston kokoonpano

Tässä artiklassa määritellään hallintoneuvoston kokoonpano Euroopan unionin
sääntelyvirastojen toimintakehystä koskevassa komission tiedonannossa esitettyjen
periaatteiden mukaisesti.

76 artikla – Hallintoneuvoston puheenjohtajuus

77 artikla – Kokoukset

78 artikla – Äänestys

Näiden artiklojen sisältö on selkeä.
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79 artikla – Pääjohtajan tehtävät ja toimivalta

Tässä artiklassa määritellään pääjohtajan toimivalta Euroopan unionin sääntelyvirastojen
toimintakehystä koskevassa komission tiedonannossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Toisessa kohdassa luetellut tehtävät ovat yleisesti ottaen selkeitä, mutta muutamaa kohtaa on
syytä tarkastella hieman tarkemmin. Tehtävän c mukaan pääjohtajan on seurattava tiiviisti
komiteoiden työtä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat laissa säädettyjä määräaikoja.
Tehtävässä e mainittu komiteoiden töiden ajallinen yhteensovittaminen edellyttää erityisesti
sitä, että riskinarviointikomitea antaa ajoissa tietoa sosioekonomisesta analyysista vastaavalle
komitealle, joka puolestaan antaa ajoissa palautetta riskinarviointikomitealle.

Kolmannessa kohdassa esitetyt tehtävät koskevat kertomusten ja selvitysten antamiseen,
työsuunnitelmiin, tilinpitoon ja talousarvion laadintaan liittyviä töitä, jotka tehdään vuosittain.

80 artikla – Pääjohtajan nimittäminen

Tässä artiklassa säädetään sopivan ehdokkaan valintaa ja nimittämistä koskevasta avoimesta
menettelystä.

81 artikla – Komiteoiden perustaminen

Tämän artiklan mukaan kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita riskinarviointikomiteaan ja
sosioekonomisesta analyysista vastaavaan komiteaan. Hallintoneuvosto nimittää vähintään
yhden jäsenen jokaisesta kyseiseen komiteaan ehdokkaita nimenneestä jäsenvaltiosta. Kunkin
jäsenvaltion on nimitettävä yksi jäsen jäsenvaltioiden komiteaan. Jäsenillä on oltava
kyseiseen komiteaan soveltuva tekninen asiantuntemus. Tarkoituksena on, että
riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean jäsenet
ilmaisevat kantansa asiantuntijoina eivätkä jäsenvaltioiden edustajina. On kuitenkin
tarkoituksenmukaista koota jäsenet eri jäsenvaltioista, koska tällä tavoin komiteoilla on
saatavilla jäsenvaltioiden kollektiivinen asiantuntemus. Tällainen käytäntö myös edistää
päätösten vastavuoroista hyväksymistä ja tukee siten sääntelykäytäntöjen yhdenmukaistamista
yhteisössä.

Jotta kussakin komiteassa olisi laaja-alainen asiantuntemus, komiteat voivat valita lisäjäseniä,
joita voi olla enintään viisi. Koska komitean jäsenillä ei voi olla riittävästi asiantuntemusta
tarkastellakseen kaikkia komitean käsiteltäviksi mahdollisesti tulevia kysymyksiä, heillä voi
olla apunaan tieteellisiä ja teknisiä neuvonantajia, joilla on käsiteltävän asian edellyttämä
asiantuntemus. Komission edustaja ja kemikaaliviraston pääjohtaja voivat osallistua
komiteoiden kokouksiin.

Komiteoiden jäsenten on varmistettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja oman
komiteansa työn asianmukainen yhteensovittaminen, jotta edistetään yhteistä eurooppalaista
lähestymistapaa. Tässä yhteydessä on tarpeen huomauttaa, että Euroopan
lääkearviointiviraston vastaavien komiteoiden jäsenet käyttävät noin neljänneksen työajastaan
virastossa ja muun ajan jäsenvaltiossaan. Komiteoiden jäsenten odotetaan käyttävän vähintään
yhtä suuren osan työajastaan virastossa.

Jäsenvaltioiden edellytetään antavan tieteellistä ja teknistä tukea komiteoille ja työryhmille.
Tämä on viraston pääasiallinen keino “niiden tieteellisten ja teknisten resurssien
yhteensovittamiseksi, jotka jäsenvaltiot ovat antaneet viraston käyttöön” 71 artiklan
mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät saa antaa riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta
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analyysista vastaavan komitean jäsenille ohjeita, jotka saattavat olla ristiriidassa käsiteltävien
kysymysten objektiivisen tieteellis-teknisen tarkastelun kanssa.

Komiteoiden työn helpottamiseksi lausuntoja voidaan antaa jäsenten äänten enemmistöllä.
Vähemmistönäkemykset on kirjattava asianmukaisesti.

82 artikla – Tietojenvaihtofoorumin perustaminen

Tässä artiklassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion on nimitettävä jäsen
tietojenvaihtofoorumiin. Jäsenillä on oltava tehtävään sopiva asiantuntemus. Tarkoituksena
on, että jäsenet ilmaisevat kantansa asiantuntijoina eivätkä jäsenvaltioiden edustajina. Jotta
tietojenvaihtofoorumissa olisi laaja-alainen asiantuntemus, se voi valita lisäjäseniä, joita voi
olla enintään viisi. Koska foorumin jäsenillä ei voi olla riittävästi asiantuntemusta, jotta he
voisivat tarkastella kaikkia foorumin käsiteltäviksi mahdollisesti tulevia kysymyksiä, heillä
voi olla apunaan tieteellisiä ja teknisiä neuvonantajia, joilla on käsiteltävän asian edellyttämä
asiantuntemus.

Tietojenvaihtofoorumin jäsenten on varmistettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten ja foorumin työn asianmukainen yhteensovittaminen, jotta edistetään yhteistä
eurooppalaista lähestymistapaa täytäntöönpanon valvontaan ja varmistetaan, että foorumilla
on käytössään tietoa käytännön kokemuksista.

Kolmannessa kohdassa säädetään kemikaaliviraston pääasiallisesta keinosta “niiden
tieteellisten ja teknisten resurssien yhteensovittamiseksi, jotka jäsenvaltiot ovat antaneet
kemikaaliviraston käyttöön” – tässä tarkoitetaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten antamia resursseja – 71 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioilta edellytetään
tieteellistä ja teknistä tukea tietojenvaihtofoorumille ja sen työryhmille. Jäsenvaltiot eivät saa
antaa foorumin jäsenille ohjeita, jotka saattavat olla ristiriidassa käsiteltävien kysymysten
objektiivisen tieteellis-teknisen tarkastelun kanssa. Niiden on lisäksi valvottava foorumin työn
laatua ja riippumattomuutta varmistaakseen, että kaikki jäsenet suorittavat tehtävänsä
asianmukaisesti.

83 artikla – Komiteoiden esittelijät ja asiantuntijoiden käyttäminen

Esittelijöitä voidaan nimittää, kun tarvitaan arviointi-, rajoitus- tai lupamenettelyyn kuuluvaa
komitean lausuntoa. Komitea voi nimittää myös esittelijälle avustajan. Tämä saattaa
osoittautua erityisen hyödylliseksi, kun esittelijän avustajalla on paremmat mahdollisuudet
käsiteltävää asiaa koskevan asiantuntemuksen saantiin, esimerkiksi siten, että hänellä on
yhteyksiä oman jäsenvaltionsa toimivaltaiseen viranomaiseen.

Komiteoiden olisi työjärjestyksessään ilmaistava, millä edellytyksin esittelijä tai tämän
avustaja voidaan korvata toisella henkilöllä.

Kolmannessa kohdassa säädetään sopimuksista, joiden perusteella maksetaan palkkio työstä
esittelijöille, työryhmissä toimiville valtiosta riippumattomille asiantuntijoille ja muille
asiantuntijoille, jotka suorittavat tehtäviä kemikaalivirastolle. Pääjohtaja vastaa tällaisten
sopimusten hallinnoinnista. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että esittelijän ei odoteta
työskentelevän yksin vaan pikemminkin koordinoivan komitealle raporttia valmistelevan
asiantuntijaryhmän työtä.

Neljännessä kohdassa säädetään mahdollisista kiinnostuksenilmaisupyynnöistä. Esittelijöiden
kohdalla tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi.
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Viidennessä kohdassa kemikaalivirastolle annetaan mahdollisuus palkata asiantuntijoita
suorittamaan muita erityistehtäviä. Tällöin voivat tulla kyseeseen esimerkiksi 73 artiklan
3 kohdan f alakohdassa tarkoitetut komission pyytämät tapauskohtaiset lausunnot yksittäisistä
kysymyksistä.

84 artikla – Komiteoiden ja hallintoneuvoston jäsenten pätevyys ja etunäkökohdat

Komiteoiden jäsenten henkilöllisyys ja ammatillista pätevyyttä koskevat tiedot olisi
avoimuuden vuoksi julkaistava. Jäsenet voivat pyytää, ettei heidän henkilöllisyyttään
julkisteta, jos he ovat huolissaan henkilökohtaisesta turvallisuudestaan. Tämä on
eläinsuojelukysymysten vuoksi ongelmana joissain jäsenvaltioissa.

Jotta voidaan turvata objektiivisten neuvojen saanti, kemikaaliviraston toimihenkilöiden on
annettava ilmoitus etunäkökohdistaan, eivätkä he saa keskustella tai äänestää niihin
yhteydessä olevista kysymyksistä.

85 artikla – Valituslautakunnan perustaminen

Tässä artiklassa säädetään valituslautakunnan jäsenistä, heidän nimittämisestään ja
äänioikeudestaan.

86 artikla – Valituslautakunnan jäsenet

Tässä artiklassa säädetään valituslautakunnan jäsenten toimikaudesta, siitä, kenellä on oikeus
toimia valituslautakunnassa, millä edellytyksin jäsenet voidaan erottaa ja miten mahdollisissa
eturistiriitatilanteissa toimitaan.

87 artikla – Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta

Tässä artiklassa selvitetään, että muutosta voidaan hakea päätökseen,

– jolla hylätään rekisteröinti,

– jolla hyväksytään tai hylätään tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja
kehittämistä koskevaan rekisteröintivelvollisuuteen liittyvä poikkeushakemus tai
asetetaan sitä koskevia ehtoja,

– joka on tehty arviointia koskevien säännösten mukaisesti,

– jolla hyväksytään tai hylätään tietojen luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus, ja

– jolla hylätään tiedonsaantipyyntö.

Muutoksenhaun alaista päätöstä ei sovelleta, ennen kuin muutoksenhaku on käsitelty.

88 artikla – Henkilöt, joilla on muutoksenhakuoikeus, sekä muutoksenhaun määräaika ja
muoto

Tässä artiklassa säädetään, että henkilöllä, jolle päätös on osoitettu, on yksi kuukausi aikaa
hakea muutosta kyseiseen päätökseen.
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89 artikla – Valituksen tutkiminen ja valitusta koskeva päätös

Valitusta koskeva päätös on tehtävä 30 päivän kuluessa. Niillä asianosaisilla, joita
muutoksenhaku koskee, on oikeus esittää asia valituslautakunnalle.

90 artikla – Asian saattaminen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

Kantelut, jotka koskevat valituslautakunnan tekemää päätöstä tai kemikaaliviraston tekemättä
jättämää päätöstä, voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Kemikaaliviraston on noudatettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota.

91 artikla – Kantelut oikeusasiamiehelle

Tämä artikla on tarpeen, jotta kemikaalivirastoa koskevat säännökset ovat yhdenmukaisia
EY:n perustamissopimuksen 195 artiklan kanssa.

92 artikla – Ristiriitaisuudet muiden elinten antamien lausuntojen kanssa

Muilla virastoilla, erityisesti Euroopan lääkearviointivirastolla ja Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisella, on kemikaaliviraston tehtäviin liittyviä velvollisuuksia.
On mahdollista, että tällaiset muut virastot antavat tiettyjä aineita koskevia lausuntoja, jotka
poikkeavat kemikaaliviraston lausunnoista. Siitä syystä tässä artiklassa säädetään
mahdollisten mielipide-erojen selvittämisestä. Samoin yhteisön tiedekomiteoilta saatetaan
pyytää lausuntoja aineista, ja järjestelmä koskee myös niitä. REACH-järjestelmässä käsitellään
perusteellisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suhdetta kemikaalivirastoon, ja
sen vuoksi ei olisi tarkoituksenmukaista soveltaa niihin tätä järjestelmää. Myöskään kunkin
jäsenvaltion tämän alan elimiin ei sovelleta tässä artiklassa tarkoitettua järjestelmää, koska
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten odotetaan tarkastelevan näiden elinten
lausuntoja muodostaessaan omaa kantaansa.

93 artikla – Kemikaaliviraston talousarvio

Tässä artiklassa annetaan kemikaaliviraston talousarvion laatimiseen liittyvät säännökset.
Talousarvio rahoitetaan yhteisön tuella, erityisesti rekisteröinnistä ja lupamenettelystä
saatavilla maksuilla sekä jäsenvaltioiden vapaaehtoisella rahallisella tuella. Kaikki aineet,
joiden tuotanto- tai maahantuontimäärä on vähintään 100 tonnia, on arvioitava, ja kyseisten
aineiden rekisteröintimaksu onkin korkeampi, koska se sisältää arvioinnin. Myös muita
aineita voidaan määrätä arvioitaviksi viranomaisten aloitteesta, muttei olisi
tarkoituksenmukaista veloittaa teollisuutta tällaisesta arvioinnista. Myöskään
rajoitusmenettelyn aloittamisesta ei olisi tarkoituksenmukaista veloittaa maksua. Nämä ja
kemikaaliviraston muu toiminta rahoitetaan yleisestä rahastovarauksesta, joka koostuu
rekisteröinnin perusmaksusta ja yhteisön talousarviosta maksettavasta tuesta.

Komissio ehdottaa, että yhteisön tuki vastaisi useiden vuosien ajan suunnilleen määrää, joka
on maksettu yhteisön talousarviosta nykyisen lainsäädännön nojalla Euroopan
kemikaalitoimiston tukemiseksi. On tärkeää huomata, että yhteisön tuki vaihtelee
huomattavasti kemikaaliviraston ensimmäisen vuosikymmenen aikana, kun aineita tuodaan
asteittain järjestelmään. Tämä johtuu siitä, että asteittain rekisteröitäviä aineita koskevat
rekisteröinnin määräajat tuottavat joinakin vuosina suuret määrät rekisteröintimaksuja, kun
taas toisina vuosina maksuja saadaan vähemmän.
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94 artikla – Kemikaaliviraston talousarvion toteuttaminen

Tämä artikla sisältää yhteisön erillisvirastojen talousarvion toteuttamista koskevat
vakiosäännökset.

95 artikla – Maksut

Tässä artiklassa hallintoneuvostolle annetaan valtuudet määrittää ja mukauttaa maksuja, jotka
teollisuus suorittaa viraston työn rahoittamiseksi. Tämä auttaa kemikaalivirastoa
tasapainottamaan talousarvionsa REACH-järjestelmän toiminnasta saatavien kokemusten
mukaisesti, ja näin asetuksen eri osista kemikaalivirastolle aiheutuvat kustannukset voidaan
heijastaa maksurakenteeseen.

96 artikla – Petostentorjunta

Tämä artikla sisältää petostentorjuntaa koskevat vakiosäännökset.

97 artikla – Varainhoitoasetus

Tämä artikla sisältää kemikaaliviraston varainhoitoasetuksen antamista koskevat
vakiosäännökset.

98 artikla – Kemikaaliviraston oikeushenkilöllisyys ja toimipaikka

Tällä artiklalla kemikaalivirastolle annetaan oikeushenkilöllisyys, jonka nojalla se voi muun
muassa ostaa ja myydä omaisuutta ja aloittaa oikeudenkäyntimenettelyn.

Nykyisen kemikaalilainsäädännön mukaan komission yhteiseen tutkimuskeskukseen
kuuluvalla Euroopan kemikaalitoimistolla on vastaava tehtävä kuin nyt perustettavalla
kemikaalivirastolla. Se toimii valmistelutyön keskuksena komission valmistellessa REACH-
järjestelmää, ja välittömästi REACH-järjestelmän tultua voimaan se suorittaa väliaikaisesti
kemikaaliviraston tehtävät. Koska on tärkeää taata kemiallisten aineiden sääntelyn jatkuvuus
ja koska kemikaaliviraston on nopeasti palkattava kokenut ydinhenkilöstö, komissio ehdottaa,
että kemikaaliviraston toimipaikka sijaitsisi samalla paikkakunnalla kuin nykyinen Euroopan
kemikaalitoimisto.

99 artikla – Kemikaaliviraston vastuu

Tämä artikla sisältää viraston vastuuta koskevat vakiosäännökset, ja siinä annetaan yhteisöjen
tuomioistuimelle tuomiovalta riitatapauksissa tai välimiesmenettelyssä. Viraston
toimihenkilöiden vastuun osalta kemikaalivirastoa kohtaan viitataan 101 artiklaan.

100 artikla – Kemikaaliviraston erioikeudet ja vapaudet

Tässä artiklassa kemikaalivirastolle annetaan Euroopan yhteisöihin sovellettavat erioikeudet
ja vapaudet.

101 artikla – Henkilöstösäännöt

Tämän artiklan mukaan kemikaaliviraston henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen
virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Kemikaalivirasto
määrätään kyseisissä henkilöstösäännöissä tarkoitetuksi nimittäväksi viranomaiseksi.
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Hallintoneuvostolle annetaan valtuudet antaa tarvittavat täytäntöönpanosäännökset
yhteisymmärryksessä komission kanssa.

102 artikla – Salassapitovelvollisuus

Tässä artiklassa kemikaaliviraston toimihenkilöt velvoitetaan noudattamaan normaalia
salassapitovelvollisuutta.

103 artikla – Kolmansien maiden osallistuminen

Tässä artiklassa säädetään kolmansien maiden osallistumisesta kemikaaliviraston
työskentelyyn. Ne voivat osallistua siinä määrin kuin kemikaalivirasto katsoo kunkin maan ja
ajankohdan osalta tarkoituksenmukaiseksi. Osallistuminen saattaa olla hyödyksi esimerkiksi
ehdokasmaille niiden valmistautuessa tulevaan asemaansa jäsenvaltioina tai edistettäessä
yhteistyötä Euroopan talousalueen jäsenmaiden kanssa.

104 artikla – Säännösten kansainvälinen yhdenmukaistaminen

Artiklassa säädetään siitä, että sellaisten kansanvälisten järjestöjen edustajat, joiden etua
säännösten yhdenmukaistaminen koskee, voivat osallistua tarkkailijoina kemikaaliviraston
työhön. Tavoitteena on tarjota paikka, jossa yhteisö voi osallistua tällaiseen työhön.
Kemikaalivirasto sopii osallistumisen edellytyksistä.

105 artikla – Yhteydet sidosryhmiä edustaviin järjestöihin

Tässä artiklassa säädetään teollisuuden järjestöjen sekä kuluttajansuojaa, työntekijöiden
suojelua ja ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen osallistumisesta kemikaaliviraston
työhön. Tavoitteena on edistää avoimuutta sekä varmistaa kemikaaliviraston työn laaja-
alainen hyväksyntä tärkeimmissä sidosryhmissä.

106 artikla – Avoimuussäännöt

Artiklassa annetaan säännöt, joilla varmistetaan, että kemikaalivirasto toimii asianmukaisesti
avoimella tavalla. Kemikaalivirasto ja komissio hyväksyvät nämä säännöt.

107 artikla – Suhteet muihin tämän alan kysymyksiä käsitteleviin yhteisön elimiin

Tässä artiklassa säädetään, etteivät kemikaaliviraston ja toisaalta Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen, Euroopan lääkearviointiviraston tai komission puitteissa
toimivan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavan komitean
toimivallat saa olla päällekkäisiä. Jotta varmistettaisiin tehokas yhteistyö Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa kasvinsuojelutuotteissa käytettävien aineiden
osalta, pääjohtajan edellytetään laativan yhteistyötä koskevat menettelytapasäännöt. Myös
neuvoa-antavan komitean kanssa yhteistyö on tarpeen työntekijöiden suojelua koskevissa
kysymyksissä, ja pääjohtajan on laadittava myös sitä koskevat menettelytapasäännöt.

Komissio ja kemikaalivirasto tarkastelevat mahdollisuutta vaihtaa keskenään henkilöstöä,
jotta edistetään kummankin osapuolen roolin ymmärtämistä tämän asetuksen mukaisissa
tehtävissä.
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108 artikla – Kemikaalivirastolle tietoja toimitettaessa käytettävät lomakkeet ja ohjelmistot

Tietojen toimittamisessa käytettävät lomakkeet asetetaan maksutta saataville Internetiin, ja
myös ohjelmistopaketit ovat verkkosivustossa saatavilla. Tällä on tarkoitus tukea REACH-
järjestelmän toimintaa ja auttaa toimitusketjun toimijoita täyttämään REACH-järjestelmän
mukaiset velvoitteensa.

2.10. Luokitusten ja merkintöjen luettelo

109 artikla – Soveltamisala

Artiklassa esitetään, mihin tätä osastoa sovelletaan.

110 artikla – Kemikaalivirastolle tehtävät ilmoitukset

Artiklassa täsmennetään, mitä tietoja kaikkien aineita markkinoille saattavien on toimitettava.
Koska luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevaa velvollisuutta sovelletaan jo kaikkiin
markkinoille saatettaviin aineisiin, näitä tietoja edellytetään asteittaista rekisteröintiä
koskevasta ensimmäisestä määräajasta lähtien (kolme vuotta tämän asetuksen
voimaantulosta). Luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevat tiedot kuuluvat normaaleihin
rekisteröintiin liittyviin tietovaatimuksiin. Jos siis rekisteröinti on jo jätetty, kyseisiä tietoja ei
ole tarpeen ilmoittaa uudelleen. Jos muita tietoja tulee myöhemmin esiin joko REACH-
järjestelmän yhteydessä tai muutoin, ainetta koskeva kirjaus on päivitettävä. On odotettavissa,
että joitain aineita luokitellaan tai rekisteröidään mahdollisesti eri tavoin. Ajan mittaan
ilmoittajien ja rekisteröijien odotetaan tekevän yhteistyötä ja sopivan ainetta koskevasta
kirjauksesta.

111 artikla – Luokitusten ja merkintöjen luettelo

Artiklassa esitetään yksityiskohtaisesti luetteloon sisällytettävät tiedot. Luettelosta tulee
laajasti saatavilla oleva aineita koskeva tietolähde, joka lisäksi kannustaa teollisuutta
yhdenmukaistamaan luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevat ehdotuksensa, kun samaa
ainetta koskevat kirjaukset poikkeavat toisistaan.

112 artikla – Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Tässä artiklassa säädetään, että tämän asetuksen tultua voimaan vain sellaiset aineet, joilla on
yksi tai useampia tiettyjä vaarallisia ominaisuuksia, voidaan lisätä direktiivin 67/548/ETY
liitteeseen I. Vaatimuksen tarkoituksena on keskittää resurssit erityistä huolta aiheuttavien
ominaisuuksien luokituksen tarkasteluun. Asetuksen muissa säännöksissä olisi käsiteltävä
riittävästi vähemmän huolta aiheuttavia ominaisuuksia.

113 artikla – Siirtymäsäännökset

Luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan kaikkiin markkinoille
saatettaviin aineisiin. Luokitusten ja pakkausmerkintöjen luetteloa varten kemikaalivirastolle
annettavat ilmoitukset voidaan siksi tehdä melko nopeasti eli asteittaista rekisteröintiä
koskevaan ensimmäiseen määräaikaan mennessä.
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2.11. Tiedottaminen

114 artikla – Kertomukset

Asetuksella otetaan käyttöön uusi ja kattava teollisuuskemikaalien hallintajärjestelmä.
Järjestelmän toimintaa on valvottava niin jäsenvaltioiden, kemikaaliviraston kuin komission
tasolla, jotta ongelmat voidaan tunnistaa. Tämä edellyttää sitä, että kaikki jäsenvaltiot,
kemikaalivirasto ja komissio antavat kertomukset asetuksen toiminnasta sen kaikilta osin.

115 artikla – Oikeus tietojen saantiin

Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on tuoda kemiallisia aineita koskevaa tietoa laajemmin
saataville. Jotkut tiedot julkaistaan ja ne ovat maksutta saatavilla 73 artiklan 2 kohdan
d alakohdan mukaisesti. Kemikaalivirasto antaa tiettyjä ei-luottamuksellisia tietoja pyynnöstä
saataville asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti, mutta kun tällainen tiedonsaantipyyntö
on esitetty, asianosaiset kolmannet osapuolet voivat toimittaa ilmoituksen, jossa pyydetään
pitämään tiedot luottamuksellisina. Ilmoituksessa on osoitettava, että kyseisten tietojen
luovuttaminen olisi kaupallisesti vahingollista kyseiselle osapuolelle. Asiaan sovellettavista
menettelyistä säädetään. Direktiiviä 2003/4/EY sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille
viranomaisille esitettyihin tiedonsaantipyyntöihin, mutta jos kyseiset tiedot ovat peräisin
kemikaalivirastosta, kemikaalivirasto myös päättää, annetaanko lupa tutustua tietoihin vai ei.

116 artikla – Luottamuksellisuus

Artiklassa määritellään, mitä tietoja ei pidetä luottamuksellisina eli ne asetetaan saataville
tietokantaan ja mitkä tiedot puolestaan katsotaan aina automaattisesti luottamuksellisiksi eli
niitä ei aseteta saataville. Kaikkia muita tietoja voidaan vaatia pidettävän luottamuksellisina
115 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos voidaan osoittaa, että tietojen luovuttaminen saattaisi
tosiasiassa kaupallisesti vahingoittaa asianomaista osapuolta. Luottamuksellisina ei voida
pitää aineen valvonnan edellyttämiä vähimmäistietoja, mukaan luettuna aineen aiheuttamia
vaaroja koskevat perustiedot, turvallista käyttöä koskevat ohjeet, ne
käyttöturvallisuustiedotteen osat, joita ei automaattisesti pidetä luottamuksellisina, sekä
aineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

117 artikla – Yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

Tämän artiklan mukaan kemikaaliviraston hallussa olevia tietoja voidaan asianmukaisten
luottamuksellisuutta koskevien järjestelyjen puitteissa vaihtaa sellaisten kolmansien maiden
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka suorittavat REACH-järjestelmän kaltaisen
lainsäädännön mukaisia tehtäviä. Tarkoituksena on päällekkäisen työn välttäminen
kansainvälisellä tasolla samoin kuin kokemusten jakaminen. Kaikkien tällaisten järjestelyjen
on oltava EY:n perustamissopimuksen mukaisia.

2.12. Toimivaltaiset viranomaiset

118 artikla – Toimivaltaisten viranomaisten nimittäminen

Jotta varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset kykenevät suoriutumaan niille REACH-
järjestelmässä osoitetuista velvollisuuksista, artiklassa edellytetään jäsenvaltioiden perustavan
tällaiset viranomaiset ja antamaan niille tehtävien edellyttämät resurssit.
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119 artikla – Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö on REACH-järjestelmän sujuvan toiminnan kannalta
tärkeää.

120 artikla – Tiedottaminen aineisiin liittyvistä riskeistä

Joissain tapauksissa yleisölle tiedottaminen voi olla paras riskinhallintatoimenpide.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat kemikaalivirastoa tarkoituksenmukaisempi
taho antamaan tällaista tietoa, koska kieleen ja kulttuuriin liittyvät seikat ovat tärkeitä
tiedotuskampanjan onnistumiselle.

121 artikla – Toimivaltaisten viranomaisten muut velvollisuudet

Koska REACH-järjestelmä tuo teollisuudelle uusia velvollisuuksia, on tärkeää, että yritykset ja
etenkin pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) tietävät, mistä saada neuvontaa. Monet
toimivaltaiset viranomaiset antavat teollisuudelle neuvontaa jo nyt, mutta tässä artiklassa
kyseinen vaatimus saa virallisen muodon. Toimivaltaisten viranomaisten odotetaan
perustavan helpdesk-tyyppisiä tukipalveluja ja asettavan tietoa saataville Internetiin. On
tarkoituksenmukaisempaa antaa tämä tehtävä toimivaltaisille viranomaisille pikemminkin
kuin kemikaalivirastolle, koska niillä on tehokkaiden tukipalvelujen edellyttämä kielitaito ja
paikallisolojen tuntemus.

2.13. Täytäntöönpanon valvonta

122 artikla – Jäsenvaltioiden tehtävät

Artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot määrittelevät tämän asetuksen täytäntöönpanon
kannalta asianmukaiset valvontamenetelmät. Kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon
eurooppalaisen valvontaverkoston (Chemical Legislation European Enforcement Network,
CLEEN) toiminnasta saadut kokemukset, jotka liittyvät eri kemikaalisäädösten
täytäntöönpanon valvontatoimiin useissa jäsenvaltioissa, antavat arvokasta tietoa
valvontamenetelmiä määriteltäessä. Kemikaaliviraston yhteyteen perustettava
tietojenvaihtofoorumi jatkaa CLEEN:in työtä kehitettäessä johdonmukaista lähestymistapaa
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon seurantaan valvonnan ja muiden toimien avulla.

123 artikla – Seuraamukset

Artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot määrittelevät seuraamuksia tämän asetuksen
vaatimusten noudattamatta jättämiselle. Määrättävät seuraamukset on suhteutettava
rikkomisen laajuuteen ja vaikutuksiin. CLEEN:istä saadut kokemukset osoittavat, että
määrättävät seuraamukset on tarpeen jossain määrin yhdenmukaistaa ottaen samalla
huomioon tarpeen noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Tietojenvaihtofoorumin avulla
jäsenvaltioiden pitäisi voida sopia yhdenmukaisesta lähestymistavasta seuraamuksiin.

124 artikla – Kertomus

Tässä artiklassa jäsenvaltioiden edellytetään raportoivan niiden edellisen kalenterivuoden
aikana toteuttamista täytäntöönpanon valvontatoimista ja vaatimusten noudattamatta
jättämisen vuoksi määrätyistä seuraamuksista. Näistä tiedoista on hyötyä
tietojenvaihtofoorumille sen pohtiessa sopivia toimia.
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2.14. Siirtymä- ja loppusäännökset

125 artikla – Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke

Tämä lauseke täydentää nimenomaisesti asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, ja sitä
sovelletaan tämän asetuksen vaatimusten mukaisiin sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa
oleviin aineisiin.

126 artikla – Suojalauseke

Vaikka tämä asetus on luonteeltaan perusteellinen ja kauaskantoinen, on mahdollista, että
jäsenvaltiot havaitsevat jonkin aineen vaikutusten edellyttävän kiireellistä käsittelyä.

127 artikla – Päätösten perusteleminen

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi kaikki viranomaisten tekemät päätökset on
perusteltava.

128 artikla – Liitteiden muutokset

Artiklassa annetaan komissiolle mahdollisuus tarkistaa asetuksen liitteitä I–XVII
komiteamenettelyä noudattaen, koska liitteet koskevat tieteellisiä ja teknisiä kysymyksiä eikä
niissä käsitellä asetuksen artiklaosassa säädettyjä perussääntöjä.

129 artikla – Täytäntöönpanolainsäädäntö

Tämän artiklan nojalla komissio voi täydentää asetusta komiteamenettelyä noudattaen. Tämä
on olennaisen tärkeää, jotta komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla varmistetaan REACH-
järjestelmän tehokas täytäntöönpano.

130 artikla – Komiteamenettely

Artiklassa ehdotetaan kahta komiteamenettelyä: neuvoa-antavaa menettelyä ja
sääntelymenettelyä, sellaisina kuin ne on määritelty päätöksessä 1999/468/EY. Tietyissä
asetuksen artikloissa ehdotettu menettely riippuu toteutettavasta toimenpiteestä, toisin sanoen
neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan tehtäessä yksittäisiä päätöksiä ja sääntelymenettelyä
puolestaan, kun kyse on yleisesti sovellettavista toimenpiteistä.

131 artikla – Kemikaalivirastoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Jotkut tämän asetuksen säännökset edellyttävät, että hallintoelin on toimintakykyinen
asetuksen voimaantulopäivästä lähtien. Komissio suorittaa nämä tehtävät, erityisesti nimittää
henkilöstön, kunnes kemikaalivirasto aloittaa toimintansa.

132 artikla – Rajoituksia koskevat siirtymätoimenpiteet

Direktiivin 76/769/ETY ja asetuksen (ETY) N:o 793/93 puitteissa on tehty paljon työtä. On
todennäköistä, että joistakin näiden säädösten nojalla asetettavista rajoituksista ei ehditä antaa
komission päätöstä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mukaan luettuna
direktiivin 76/769/ETY ja asetuksen (ETY) N:o 793/93 kumoaminen. Tämän artiklan nojalla
kyseisten rajoitusten käsittelyä voidaan silti jatkaa ja ne voidaan panna täytäntöön
tarvitsematta käydä läpi kaikkia tämän asetuksen mukaisia uusia menettelyjä.
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133 artikla – Tarkistaminen

Tässä asetuksessa otetaan tarkasti huomioon toimivuus sekä tarve suojella ihmisten terveyttä
ja ympäristöä ja pitää yllä ja parantaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä. Tämän artiklan
ensimmäisessä kohdassa säädetään komission velvollisuudesta tarkistaa 12 vuoden kuluttua
tämän asetuksen voimaantulosta, ovatko asetuksen sisältämät kemikaaliturvallisuusarviointia
koskevat vaatimukset riittäviä vai onko niitä tarpeen laajentaa koskemaan aineita, joita
valmistetaan tai tuodaan maahan vähemmän kuin 10 tonnia vuodessa, sekä muuttaa asetusta
vastaavasti. Artiklan 2 kohdassa esitetään edellä 2.2 jaksossa käsitelty, tarkistusta ja
mukautusta koskeva säännös ottaen huomioon 14 ja 37 artikla. Samoin 3 kohdassa säädetään
tarkistuksesta ja mahdollisista tietovaatimusten muutoksista niiden aineiden osalta, joita
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1 tonni mutta alle 10 tonnia vuodessa.

134 artikla – Kumoaminen

Tässä artiklassa säädetään, mitkä direktiivit ja asetukset korvataan tällä uudella direktiivillä,
joka sisältää aiempien säädösten asianomaiset säännökset.

135 ja 136 artikla – Muutokset

Nämä artiklat sisältävät direktiivin 1999/45/EY ja asetuksen (EY) N:o …/…[POP-yhdisteitä
koskeva asetus] vastaavat muutokset.

137 artikla – Voimaantulo ja soveltaminen

Artiklassa säädetään, milloin asetus tulee voimaan ja milloin asetuksen eri osissa säädettyjä
velvollisuuksia aletaan soveltaa. Kaikkia velvollisuuksia ei sovelleta heti asetuksen tultua
voimaan, koska ensin on pantava täytäntöön tietyt muut velvollisuudet.

Rekisteröintisäännöksiä sovelletaan 60 päivän kuluttua asetuksen voimaantulosta, jotta
komissiolla ja kemikaalivirastolla on riittävästi aikaa varmistaa, että rekisteröinnit
vastaanottava järjestelmä on perustettu. Rekisteröintisäännösten soveltamista ei myöskään ole
toivottavaa lykätä liian pitkään, koska se estäisi uusia tuotteita tulemasta markkinoille.

Asetuksen 81 ja 82 artiklan säännöksiä riskinarviointikomiteasta ja sosioekonomisesta
analyysista vastaavasta komiteasta sekä tietojenvaihtofoorumista sovelletaan vuoden kuluttua
asetuksen voimaantulosta, jotta on riittävästi aikaa nimittää pääjohtaja ja muuta henkilöstöä
sekä kutsua epävirallisesti kokoon komiteat ja tietojenvaihtofoorumi ja keskustella
työskentelymenetelmistä.

Asetuksen 66–70 artiklassa säädettyjä rajoitusmenettelyjä sovelletaan 18 kuukauden kuluttua
asetuksen voimaantulosta sen varmistamiseksi, että tarvittavat komiteat on perustettu.
Komissio voi käyttää 132 artiklaa sellaisten rajoitusten käyttöönottamiseksi, jotka perustuvat
nykyiseen työhön.

Aineiden arviointia koskevia säännöksiä sovelletaan kahden vuoden kuluttua asetuksen
voimaantulosta, jolloin voidaan otaksua, että rekisteröintejä on jo valmiina aineiden arviointia
varten.
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3. LIITTEET

Liite I – Yleiset säännökset aineiden arvioinnista ja kemikaaliturvallisuusraporttien
laatimisesta

Kemikaaliturvallisuusraportti on yhdessä käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa keskeinen
riskinarvioinnin osa laadittaessa riskinarviointeja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun
direktiivin 98/24/EY mukaisesti. Komissio kuulee sidosryhmiä ja tutkii, miten
direktiivin 98/24/EY ja Reach-järjestelmän mukaiset arviointivaatimukset voidaan ottaa
huomioon ohjeiden laatimisessa ja tietokoneohjelmistoissa.

Liite I a – Ohje käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseksi

Käyttöturvallisuustiedote on tärkein väline, jolla teollisuus ilmoittaa tietoja vaarallisten
aineiden ja valmisteiden riskeistä koko toimitusketjulle. Liite I a on turvallisuustiedotteita
koskevan direktiivin (91/155/ETY) vanha liite, jossa selvitetään, mitä tietoja on annettava
käyttöturvallisuustiedotteen kuudessatoista eri kohdassa. Siihen on yhdistetty Reach-
asetuksessa käyttöön otetut kemikaaliturvallisuusarvioinnit ja kemikaaliturvallisuusraportit.
Liitteen I mukaisesti laadittua kemikaaliturvallisuusraporttia ja erityisesti altistusskenaarioita
olisi käytettävä käyttöturvallisuustiedotteen laadinnassa.

Liite I b – Valmisteiden kemikaaliturvallisuusarviointi

Tässä lyhyessä liitteessä säädetään menetelmästä, jolla valmisteiden
kemikaaliturvallisuusarvioinnit suoritetaan. Menetelmä eroaa useiden teknisten seikkojen
osalta menetelmästä, jota käytetään aineille sellaisenaan ja josta säädetään liitteessä I.
Valmisteiden kemikaaliturvallisuusarvioinnin mahdollisuudesta säädetään 30 artiklan
2 kohdassa.

Liite II – Vapautukset rekisteröintivelvollisuudesta 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukaisesti

Liitteissä II ja III luetellaan aineet, jotka on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta
nykykäytännön perusteella. Tässä liitteessä vapautetaan rekisteröintivelvollisuudesta
yksittäisiä aineita aikaisemman käytännön mukaisesti.

Liite III – Vapautukset rekisteröintivelvollisuudesta 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaisesti

Tässä liitteessä luetellaan ainetyypit, joiden kohdalla rekisteröinti ei ole aiheellista.

Liite IV – Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut tietoja koskevat vaatimukset

Liite IV sisältää ohjeet liitteiden IV–IX käytöstä, ja siinä selvitetään vaadittavat perustiedot:
yleiset tiedot rekisteröijästä, aineen tunnistetiedot, tiedot aineen valmistuksesta ja
käyttötavasta (käyttötavoista) sekä turvallista käyttöä koskevat ohjeet.
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Liite V – Tietoja koskevat vakiovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan
maahan vähintään 1 tonnin määrinä

Liite VI – Lisätietoja koskevat vakiovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan
maahan vähintään 10 tonnin määrinä

Liite VII – Lisätietoja koskevat vakiovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan
maahan vähintään 100 tonnin määrinä

Liite VIII – Lisätietoja koskevat vakiovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai
tuodaan maahan vähintään 1000 tonnin määrinä

Liite IX – Yleiset säännöt liitteissä V–VIII vahvistettujen vakiotestausohjelmien
mukauttamiseksi

Tonnimäärän kasvaessa aineesta vaaditaan asteittain enemmän tietoja. Alhaisilta tonnimääriltä
vaaditaan ainoastaan liitteessä V vahvistetut tiedot ja korkeimmilta tonnimääriltä vaaditaan
liitteissä V–VIII vahvistetut tiedot.

Liitteet V–VIII sisältävät erityissääntöjä yksittäisten tietovaatimusten tarpeesta. Tarkoituksena
on varmistaa, että tarpeettomia tietoja ei vaadita ja että rekisteröijien edellytetään arvioivan,
milloin lisätiedot ovat tarpeen. Liitteessä IX vahvistetaan yleisemmät säännöt liitteissä V-VIII
vahvistettujen erityisten sääntöjen mukauttamiseksi.

Liite X – Testausmenetelmät

Tämä liite sisältää nykyisin direktiiviin 67/548/ETY sisältyvät testausmenetelmät.

Liite XI – Yleiset määräykset jatkokäyttäjille aineiden arviointia ja
kemikaaliturvallisuusraporttien laatimista varten

Liitteessä XI esitetään selkeä menetelmä, jonka mukaan jatkokäyttäjät voivat suorittaa
kemikaaliturvallisuusarvioinnit ja laatia kemikaaliturvallisuusraportit niistä harjoittamistaan
aineiden käyttötavoista, joita heille toimitettu käyttöturvallisuustiedote ei kata. Jatkokäyttäjät
käyttävät tavarantoimittajiensa heille käyttöturvallisuustiedotteessa toimittamia tietoja sekä
muista lähteistä saatuja tietoja altistusskenaario(ide)n laatimiseen ja tarvittaessa vaaran
arvioinnin tai riskin karakterisoinnin tarkentamiseen oman käyttötapansa osalta tai
toimitusketjussa myöhemmin harjoitettavien käyttötapojen osalta.

Liite XII – Perusteet hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden sekä
erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin paljon biokertyvien aineiden
tunnistamiseksi

Tässä liitteessä vahvistetaan perusteet PBT- ja vPvB-aineiden tunnistamiseksi.

Liite XIII – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Tämä liite sisältää aineet, joiden käyttötavat ovat luvanvaraisia ja joista täsmennetään
55 artiklassa tarkoitetut tiedot.
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Liite XIV – Asiakirja-aineistot

Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset, jotka liittyvät rajoituksia koskeviin ehdotuksiin,
yhdenmukaistettua luokittelua ja pakkausmerkintöjä koskeviin ehdotuksiin sekä PBT-
aineiden, vPvB-aineiden ja vastaavalla tavalla huolta aiheuttavien aineiden tunnistamiseen.

Ehdotusten on perustuttava riskinarviointiin liitteen I asiaankuuluvien jaksojen mukaisesti, ja
niissä on perusteltava, miksi toiminta yhteisön tasolla on tarpeen.

Nämä vaatimukset on täsmennetty sen varmistamiseksi, että kaikilla asianomaisilla
osapuolilla on käytettävissään riittävät tiedot voidakseen ottaa kantaa riskinarviointiin ja sen
perusteella ehdotettuihin rajoituksiin ja että kemikaaliviraston komiteat voivat laatia kattavaan
tietoon perustuvan lausunnon.

Tämä liite katsottiin tarpeelliseksi, koska komissiolle toimitetut riskinarvioinnit ovat
vaihdelleet niin suuresti sekä esitystavan että sisällön osalta, että niiden perusteella on ollut
vaikea tehdä harkittuja päätöksiä. Tämän vuoksi riskinarvioinnit on joskus täytynyt tehdä
uudelleen, mikä on aiheuttanut huomattavan viiveen rajoitusten käyttöönotolle.

Liite XV – Sosioekonominen analyysi

Tässä liitteessä määritellään kysymykset, joita sosioekonomisessa analyysissa voidaan
käsitellä, ja tiedot, joita asianomaiset osapuolet voivat toimittaa sosioekonomisesta
analyysista vastaavalle kemikaaliviraston komitealle tämän lausuntoa varten.

Vaatimuksia ei täsmennetä tarkemmin, koska sosioekonominen analyysi voidaan suorittaa
monella tasolla (esim. kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla) ja
siinä voidaan käsitellä hyvin erilaisia vaikutuksia (esim. sosiaaliset vaikutukset, vaikutukset
kuluttajiin, teollisuuteen), ja katsottiin, että mikään vaatimusten luettelo ei riittäisi vastaamaan
kaikkiin näihin tarpeisiin.

Näin ollen sosioekonominen analyysi tai sitä varten toimitettu aineisto on tiedot toimittavien
henkilöiden vastuulla. Heidän on päätettävä, mikä on soveliain menetelmä ja mitä tietoja olisi
toimitettava.

On mahdollista, että kokemuksen karttuessa sosioekonomisesta analyysista vastaava
kemikaaliviraston komitea voi suosittaa komissiolle täsmällisempiä vaatimuksia
sisällytettäväksi tähän liitteeseen.

Liite XVI - Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Tässä liitteessä luetellaan kaikki aineet, joille on määrätty rajoituksia, ja annetaan tiedot näitä
aineita sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa koskevien rajoitusten luonteesta. Kyseiset
rajoitukset voivat olla joko valmistukselle, käyttötavalle tai markkinoille saattamiselle
asetettuja ehtoja tai näitä toimintoja koskevia kieltoja. Tähän liitteeseen sisältyvät rajoitukset
ovat pääasiassa direktiivistä 76/769/ETY siirrettyjä rajoituksia. Kyseinen direktiivi kumotaan
tämän asetuksen voimaantulon myötä. Tulevien vuosien aikana liitettä tarkistetaan, kun
uusista rajoituksista päätetään tämän asetuksen nojalla.

Liitteessä XVI noudatetaan sääntöjä, jotka on vahvistettu säädösten
uudelleenlaatimistekniikkaa koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa
(EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1). Liitteessä XVI tarkoituksena on laatia uudelleen kemikaalien
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rajoituksia koskeva lainsäädäntö eli direktiivi 76/769/ETY, jota on mukautettu tai muutettu
useita kertoja.

Liitteessä XVI esitettävällä uudelleen laaditulla versiolla ei ole tarkoitus tehdä muutoksia
säädöksen sisältöön. Erityisesti on huomattava, että liitteeseen XVI ei ole lisätty mitään
aineita, joita ei olisi jo aiemmin rajoitettu direktiivin 76/769/ETY nojalla.

Useita vähäisiä muutoksia on kuitenkin tehty (ja ne on merkitty mukautusta osoittavilla
merkinnöillä), ja tavoitteena on esimerkiksi ollut esitystavan yhdenmukaistaminen
direktiivin 67/548/ETY kanssa. Tämä koskee kohtia nro 26, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31g, 31i,
33 ja 39. Osa näistä vähäisistä muutoksista on tehty tekstin luettavuuden parantamiseksi.
Tämä koskee kohtia 6.1, 6.2 ja 23.1. Sama koskee myös kohtia 28, 29 ja 30
(entiset kohdat 29, 30 ja 31), jotka on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, koska niitä
koskevat säännökset ovat samanlaiset. Tämän johdosta on tarpeettomat säännökset poistettu.

Joitain poistoja on tehty tekstin ajantasaistamiseksi ja esimerkiksi vanhojen
päivämääräviittausten poistamiseksi. Tämä koskee esimerkiksi kohtia 1.1(a), 1.1(b), 1.1(c),
1.1(d), 1.1.e, 1.5, 18.2, 23.1.2, 23.4, 24.1, 24.2.(a), 24.3 ja 42.2. Joitain lisäyksiä on myös
tehty konsolidoidussa tekstissä mainittujen useiden direktiiviviittausten ajantasaistamiseksi.
Tämä koskee esimerkiksi kohtia 3, 5.3.(a), 5.3(c), 12(1), 28, 29 ja 30 (kohdat 1 ja 2) ja 32.

Muutamat muutokset olivat tarpeen PCB:n kohdalla, koska kyseinen aine sisällytettiin
liitteen XVI sijasta liitteeseen XVII pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan yleissopimuksen
(ns. POP-yleissopimus) johdosta . Tämä koskee kohtia 1(c), 1.4 ja 1.6.

Joissain tapauksissa tehtiin muutoksia sen vuoksi, että asetuksen kohteena ovat toimijat
eivätkä jäsenvaltiot. Tämä koskee esimerkiksi kohtaa 1.6 ja liitettä 7 (kohta 7).

Liite XVII - Hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet)

Tässä liitteessä luetellaan kaikki aineet, jotka kuuluvat Tukholman yleissopimuksen ja
pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan
soveltamisalaan, ja yksityiskohtaiset tiedot niiden rajoituksista. Sisällyttämällä nämä
rajoitukset tähän liitteeseen ja sen myötä yhteisön lainsäädäntöön Euroopan yhteisö täyttää
osan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesta velvollisuudestaan.
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2003/0256 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja
{pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) N:o …/… muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Aineiden vapaa liikkuvuus (sellaisenaan, valmisteissa ja tuotteissa) on olennainen osa
sisämarkkinoita; se edistää merkittävästi kuluttajien ja työntekijöiden terveyttä ja
hyvinvointia ja heidän sosiaalisia ja taloudellisia etujaan sekä kemianteollisuuden
kilpailukykyä.

(2) Aineiden sisämarkkinoiden tehokas toiminta yhteisössä voidaan saavuttaa ainoastaan,
jos aineita koskevat vaatimukset eivät eroa merkittävästi eri jäsenvaltioissa.

(3) Terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso olisi taattava lähennettäessä aineita
koskevaa lainsäädäntöä, ja tavoitteeksi olisi asetettava kestävän kehityksen
toteutuminen; tätä lainsäädäntöä olisi sovellettava syrjimättömyyden periaatteen
mukaisesti siitä riippumatta, käydäänkö kemiallisten aineiden kauppaa
sisämarkkinoilla vai kansainvälisillä markkinoilla.

(4) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden säilyttämiseksi ja ihmisten terveyden, erityisesti
työntekijöiden terveyden, sekä ympäristön suojelun korkean tason takaamiseksi on
tarpeen varmistaa, että yhteisössä valmistetut aineet ovat yhteisön lainsäädännön
mukaisia, vaikka ne menisivätkin vientiin.

(5) Arvioinnissa4, joka koski neljän tärkeimmän kemikaaleja yhteisössä sääntelevän
säädöksen (neuvoston direktiivi 67/548/ETY5, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967,

                                                
1 EUVL C
2 EUVL C
3 EUVL C
4 Komission valmisteluasiakirja SEC(1998) 1986 lopullinen, johon viitataan valkoisessa kirjassa tulevaa

kemikaalipolitiikkaa koskevasta strategiasta, KOM(2001) 88 lopullinen, 27.2.2001.
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vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, neuvoston direktiivi 88/379/ETY6, (joka
on tällä välin korvattu vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä
toukokuuta 1999 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 1999/45/EY7), annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988, vaarallisten
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien,
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, neuvoston asetus
(ETY) N:o 793/938, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa olevien aineiden
vaarojen arvioinnista ja valvonnasta, ja neuvoston direktiivi 76/769/ETY9, annettu
27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden
markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien,
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä) toimintaa, todettiin useita
yhteisön kemikaalilainsäädännön toimintaan liittyviä ongelmia, jotka ovat johtaneet
eroavuuksiin jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka
vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden toimintaan tällä alalla.

(6) Aineita, jotka ovat tullin valvonnassa väliaikaisessa varastossa, vapaa-alueella tai
vapaavarastossa jälleenvientiä varten tai kauttakuljetettavana, ei käytetä tässä
asetuksessa tarkoitetulla tavalla, ja ne on sen vuoksi jätetty sen soveltamisalan
ulkopuolelle.

(7) Tällä asetuksella perustettavan uuden järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on
kannustaa vaarallisten aineiden korvaamiseen vähemmän vaarallisilla aineilla tai
tekniikoilla, jos soveltuvia vaihtoehtoja on saatavilla. Tämä asetus ei vaikuta
työntekijöiden suojelua koskevien direktiivien soveltamiseen, erityisesti
työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston
direktiivin 90/394/ETY (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu erityisdirektiivi)10 soveltamiseen, jonka mukaan työnantajien on poistettava
vaaralliset aineet, aina kun se on teknisesti mahdollista, tai korvattava vaaralliset
aineet vähemmän vaarallisilla aineilla.

(8) Vastuun aineisiin liittyvien riskien hallinnasta olisi oltava yrityksillä, jotka
valmistavat, tuovat maahan, saattavat markkinoille tai käyttävät näitä aineita.

(9) Näistä syistä rekisteröintiä koskevissa säännöksissä vaaditaan valmistajia ja
maahantuojia tuottamaan tietoja valmistamistaan tai maahantuomistaan aineista,
käyttämään näitä tietoja kyseisiin aineisiin liittyvien riskien arvioimiseen ja laatimaan
ja suosittamaan asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä. Jotta varmistetaan, että
valmistajat ja maahantuojat todella täyttävät nämä velvollisuudet, sekä avoimuuden
vuoksi, rekisteröinti edellyttää, että nämä toimittavat kaikki nämä tiedot sisältävän

                                                                                                                                                        
5 EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).
6 EYVL L 187, 16.7.1988, s. 14.
7 EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä

2001/60/EY (EYVL L 226, 22.8.2001, s. 5).
8 EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.
9 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/53/EY (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24).
10 EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

1999/38/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 66).
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asiakirja-aineiston tällä asetuksella perustettavalle kemikaalivirastolle. Rekisteröityjen
aineiden olisi annettava liikkua sisämarkkinoilla.

(10) Arviointia koskevissa säännöksissä säädetään rekisteröinnin seurannasta, johon liittyy
sen tarkistaminen, että rekisteröinnit ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, ja
mahdollisuus tuottaa lisätietoja aineiden ominaisuuksista. Jos jäsenvaltioilla on syytä
epäillä, että kyseiset aineet aiheuttavat riskin terveydelle tai ympäristölle, niiden olisi
arvioitava kyseiset aineet sisällytettyään ne säännöllisesti päivitettäviin
arviointisuunnitelmiinsa.

(11) Vaikka valmistajien ja maahantuojien olisi ensisijaisesti käytettävä aineista arvioinnin
yhteydessä saatuja tietoja aineisiinsa liittyvien riskien hallintaan, tietoja voidaan
käyttää myös tämän asetuksen mukaisen lupa- tai rajoitusmenettelyn tai yhteisön
muun lainsäädännön mukaisten riskinhallintamenettelyjen käynnistämiseen; tämän
vuoksi olisi varmistettava, että nämä tiedot ovat asianomaisten viranomaisten
saatavilla ja että ne voivat käyttää niitä tällaisissa menettelyissä.

(12) Lupamenettelyä koskevissa säännöksissä säädetään, että komission on myönnettävä
lupa erityistä huolta aiheuttavien aineiden markkinoille saattamiselle, jos niiden
käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai jos niiden käyttö on
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla.

(13) Rajoituksia koskevien säännösten mukaan sellaisten aineiden, joihin liittyy käsittelyä
edellyttäviä riskejä, valmistukselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle voidaan
asettaa täydellinen tai osittainen kielto tai muu rajoitus, joka perustuu kyseisten riskien
arviointiin.

(14) Tämän asetuksen teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnointi on
tarpeen varmistaa yhteisön tasolla. Kyseisiä tehtäviä suorittamaan olisi sen vuoksi
perustettava keskuselin.

(15) Keskuselimen resurssitarpeita koskevassa toteutettavuustutkimuksessa pääteltiin, että
muihin vaihtoehtoihin verrattuna riippumattomalla keskuselimellä on useita etuja
pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi olisi perustettava Euroopan kemikaalivirasto,
jäljempänä ‘kemikaalivirasto’.

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan kaikkien
kemiallisten aineiden riskejä. Tämä tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita
valmistaville tai maahantuoville yrityksille, kuitenkin vain silloin kun ne valmistavat
tai tuovat maahan ainetta yli tietyn määrän, jotta ne voisivat suoriutua tehtävän
aiheuttamasta taakasta. Kyseisten yritysten olisi toteutettava tarvittavat
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti.

(17) Jotta aineiden kemikaaliturvallisuusarvioinnit pystytään suorittamaan tehokkaasti,
aineiden valmistajien ja maahantuojien on saatava tietoja näistä aineista, tarvittaessa
tekemällä uusia kokeita.

(18) Täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia varten sekä avoimuuden toteutumiseksi näitä
aineita koskevat tiedot ja muut asiaan liittyvät tiedot, kuten tiedot
riskinhallintatoimenpiteistä, olisi toimitettava viranomaisille, lukuun ottamatta
määriteltyjä tapauksia, joissa näiden tietojen toimittaminen olisi kohtuutonta.
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(19) Tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä käytetään normaalisti ainetta alle tonni
vuodessa, eikä ole tarpeen säätää tällaista tutkimusta ja kehittämistä koskevasta
poikkeuksesta, koska tällaisina määrinä käsiteltäviä aineita ei muutenkaan tarvitse
rekisteröidä. Innovaatiotoiminnan kannustamiseksi olisi kuitenkin tuote- ja
prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen osalta tehtävä poikkeus
rekisteröintivaatimuksesta tietyksi ajaksi, jolloin ainetta ei vielä ole tarkoitus saattaa
markkinoille rajoittamatonta asiakasmäärää varten, koska sen käyttäminen
valmisteissa tai tuotteissa vaatii vielä lisätutkimusta ja kehittämistä, jonka rajallinen
määrä tunnettuja asiakkaita suorittaa.

(20) Koska tuotteiden valmistajien ja maahantuojien olisi oltava vastuussa tuotteistaan, on
aiheellista asettaa rekisteröintivaatimus aineille, jotka on tarkoitettu vapautumaan
tuotteista. Kun on kyse aineista, joita todennäköisesti vapautuu tuotteista niin suuria
määriä ja sillä tavoin, että ne vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen ja
ympäristöön, niistä olisi ilmoitettava kemikaalivirastolle, jolla olisi oltava valtuudet
vaatia rekisteröintihakemus jätettäväksi.

(21) Valmistajia ja maahantuojia koskeva vaatimus kemikaaliturvallisuusarviointien
suorittamisesta olisi selostettava yksityiskohtaisesti teknisessä liitteessä, jotta nämä
voisivat täyttää velvollisuutensa. Jotta valmistajat ja maahantuojat voisivat jakaa
taakan oikeudenmukaisesti asiakkaidensa kanssa, niiden olisi tarkasteltava
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan omien käyttötapojensa ja niiden käyttötapojen
lisäksi, joita varten ne saattavat aineensa markkinoille, myös niitä käyttötapoja, joita
asiakkaat pyytävät niitä tarkastelemaan.

(22) Kemikaaliturvallisuusarviointia ei pitäisi olla tarpeen suorittaa aineista, joita sisältyy
valmisteisiin vain hyvin pieninä pitoisuuksina, joiden ei katsota aiheuttavan huolta.
Näin pieninä pitoisuuksina valmisteisiin sisältyvät aineet olisi myös vapautettava
lupavaatimuksesta. Näitä säännöksiä olisi sovellettava yhtäläisesti valmisteisiin, jotka
ovat kiinteitä aineseoksia, kunnes tällaiselle valmisteelle annetaan erityinen muoto,
joka muuttaa sen tuotteeksi.

(23) Pitäisi säätää, että yksi rekisteröijä toimittaa tiedot usean rekisteröijän puolesta
sellaisten sääntöjen mukaisesti, joilla varmistetaan, että kaikki vaaditut tiedot tulevat
toimitetuiksi samalla kun aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa.

(24) Aineita koskevan tiedon tuottamista koskevat vaatimukset olisi kuvattava
yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen valmistuksen tai maahantuonnin volyymin
mukaan, koska volyymit ovat osoitus ihmisten tai ympäristön mahdollisesta
altistumisesta aineille.

(25) Jos tehdään testejä, niissä olisi noudatettava koe-eläinten suojelua koskevia
vaatimuksia, joista on säädetty kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin
käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetussa
neuvoston direktiivissä 86/609/ETY11, ja hyvän laboratoriokäytännön periaatteita,
joista on säädetty hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista
kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien

                                                
11 EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja
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lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta
1986 annetussa neuvoston direktiivissä 87/18/ETY12.

(26) Olisi myös sallittava tietojen tuottaminen vaihtoehtoisilla menetelmillä, jotka ovat
vastaavantasoisia kuin säädetyt testit ja testimenetelmät; tiedot voidaan tuottaa
esimerkiksi kvalitatiivisista tai kvantitatiivisista (Q)SAR-malleista tai rakenteellisesti
läheisillä aineilla. Tätä tarkoitusta varten kemikaaliviraston olisi yhteistyössä
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa laadittava asianmukaiset ohjeet. Olisi myös
oltava mahdollista jättää toimittamatta tietyt tiedot, jos se voidaan perustella
asianmukaisesti.

(27) Säädetyt testimenetelmät olisi vakiinnutettava sekä avoimuuden toteutumiseksi että
siksi, että helpotettaisiin vaatimusten asianmukaista soveltamista yrityksissä.

(28) Järjestelmän toimivuuteen liittyvistä syistä ja välituotteiden erityisluonteen vuoksi
välituotteille olisi säädettävä erityiset rekisteröintivaatimukset. Polymeereihin olisi
sovellettava poikkeusta rekisteröinnistä ja arvioinnista siihen asti, että ne polymeerit,
joiden rekisteröinti on tarpeen ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien riskien
vuoksi, voidaan valita käytännöllisellä ja kustannustehokkaalla tavalla vankkojen
teknisten ja tieteellisten perusteiden nojalla.

(29) Jotta viranomaisia ja yrityksiä ei kohtuuttomasti rasitettaisi sisämarkkinoilla jo olevien
aineiden rekisteröinnistä aiheutuvalla työllä, niiden rekisteröinti olisi hajautettava
sopivalle ajanjaksolle aiheuttamatta kuitenkaan tarpeetonta viivytystä. Näiden aineiden
rekisteröinnille olisi sen vuoksi säädettävä määräajat.

(30) Tiedot aineista, jotka on jo ilmoitettu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti, olisi vietävä
järjestelmään helpotetusti, ja tiedot olisi ajantasaistettava, kun seuraava
tonnimääräinen kynnys ylittyy.

(31) Jotta asiakkaille voidaan tarjota yhdenmukaistettu ja yksinkertainen järjestelmä, olisi
kaikki rekisteröinnit jätettävä kemikaalivirastolle. Yhdenmukaisen lähestymistavan ja
voimavarojen tehokkaan käytön varmistamiseksi kemikaaliviraston olisi tarkastettava
kaikkien rekisteröintien täydellisyys ja vastattava rekisteröintien mahdollisesta
lopullisesta hylkäämisestä.

(32) Jotta varmistetaan, että viranomaisten saatavilla olevat tiedot pidetään ajan tasalla,
olisi säädettävä velvollisuudesta ilmoittaa kemikaalivirastolle tietyistä tietoihin
tehdyistä muutoksista.

(33) Tietojen jakamiseen ja yhteiseen toimittamiseen olisi kannustettava tämän asetuksen
tehokkuuden lisäämiseksi koko yhteisössä.

(34) On aiheellista vähentää minimiin niiden selkärankaisten eläinten määrä, joita
käytetään kokeisiin direktiivin 86/609/ETY säännösten mukaisesti; eläinten käyttöä
olisi vältettävä mahdollisimman pitkälle käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka
vaihtoehtoisten koemenetelmien validoinnista vastaava eurooppalainen keskus tai muu
kansainvälinen elin on validoinut.

                                                
12 EYVL L 15, 17.1.1987, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä
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(35) Tämän asetuksen soveltaminen ei saisi kuitenkaan rajoittaa yhteisön kilpailusääntöjen
täysimääräistä soveltamista.

(36) Päällekkäisen työn välttämiseksi ja erityisesti selkärankaisilla tehtävien kokeiden
vähentämiseksi olisi vaatimuksissa, jotka koskevat rekisteröintien laatimista ja
jättämistä sekä niiden ajantasaistamista, kannustettava rekisteröijiä tutkimaan
kemikaaliviraston perustamia tietokantoja ja ryhtymään kaikkiin kohtuudella
toteutettaviin toimiin päästäkseen sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä.

(37) Yleisen edun vuoksi olisi varmistettava tiettyjen aineiden ihmisten terveydelle tai
ympäristölle aiheuttamia vaaroja koskevien testitulosten mahdollisimman nopea jakelu
niitä käyttäville yrityksille, jotta voitaisiin rajoittaa niiden käyttöön liittyviä riskejä.
Siksi olisi kannustettava tietojen yhteiskäyttöön sellaisten ehtojen mukaisesti, joilla
varmistetaan oikeudenmukainen korvaus testit suorittaneelle yhtiölle.

(38) Testitietoja tuottavien tahojen omistusoikeuteen liittyvien laillisten oikeuksien
takaamiseksi tällaisten tietojen tuottajan olisi kymmenen vuoden ajanjakson aikana
voitava vaatia korvausta niiltä rekisteröijiltä, jotka hyötyvät näistä tiedoista.

(39) Jotta mahdollinen rekisteröijä voisi jatkaa rekisteröintiprosessia, vaikka ei pääsisikään
sopimukseen aiemman rekisteröijän kanssa, kemikaaliviraston olisi annettava
pyynnöstä saataville kaikki tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät testeistä, jotka
on jo toimitettu. Rekisteröijä, joka saa nämä tiedot, olisi velvoitettava maksamaan
osuus kustannuksista tietojen tuottajalle.

(40) Jotta voitaisiin välttää päällekkäistä työtä ja erityisesti testien päällekkäisyyttä,
asteittain rekisteröitävien aineiden rekisteröijien olisi tehtävä ennakkorekisteröinti
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kemikaaliviraston hallinnoimaan tietokantaan.
Olisi perustettava järjestelmä, jonka tarkoituksena on auttaa rekisteröijiä löytämään
toiset rekisteröijät ja muodostamaan yhteenliittymiä. Järjestelmän moitteettoman
toiminnan varmistamiseksi heidän olisi täytettävä tietyt velvollisuudet. Jos ainetta
koskevan tietojenvaihtofoorumin osanottaja ei täytä velvollisuuksiaan, hän rikkoo
asetusta ja hänelle olisi määrättävä seuraamuksia sen mukaisesti, mutta muiden
jäsenten pitäisi voida jatkaa oman rekisteröintinsä valmistelua.

(41) Aineita koskevien tietojen ilmoittaminen muille ammatillisille toimijoille on osa
aineiden riskinhallintaan liittyvää vastuuta; se on myös välttämätöntä, jotta muut
toimijat voivat täyttää velvollisuutensa.

(42) Koska nykyisenlaista käyttöturvallisuustiedotetta käytetään jo tiedotuksen välineenä
aineiden ja valmisteiden toimitusketjussa, on aiheellista kehittää sitä edelleen ja tehdä
siitä kiinteä osa tällä asetuksella perustettavaa järjestelmää.

(43) Jotta velvollisuuksia noudatettaisiin toimitusketjun kaikissa vaiheissa, jatkokäyttäjien
olisi oltava vastuussa niiden riskien arvioinnista, jotka aiheutuvat heidän
harjoittamistaan aineiden käyttötavoista, jos heidän tavarantoimittajaltaan saamansa
käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseisiä käyttötapoja, paitsi jos asianomainen
jatkokäyttäjä toteuttaa suojaavampia toimenpiteitä kuin hänen tavarantoimittajansa
suosittaa tai hänen tavarantoimittajansa ei edellytetty arvioivan kyseisiä riskejä tai
toimittavan hänelle tietoja kyseisistä riskeistä; samasta syystä jatkokäyttäjien olisi
hallittava riskit, jotka aiheutuvat heidän harjoittamistaan aineiden käyttötavoista.
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(44) Myös jatkokäyttäjiä koskeva vaatimus kemikaaliturvallisuusarviointien suorittamisesta
olisi kuvattava yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät voisivat täyttää velvollisuutensa.

(45) Täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia varten aineiden jatkokäyttäjiä olisi vaadittava
ilmoittamaan tietyt tiedot, jos heidän käyttötapansa poikkeaa alkuperäisen valmistajan
tai maahantuojan ilmoittamassa käyttöturvallisuustiedotteessa yksityiskohtaisesti
esitetyn altistusskenaarion edellytyksistä, ja pitämään nämä ilmoitetut tiedot ajan
tasalla.

(46) Järjestelmän toimivuuteen ja oikeasuhteisuuteen liittyvistä syistä on aiheellista
vapauttaa tällaisesta raportoinnista sellaiset jatkokäyttäjät, jotka käyttävät ainetta
vähäisiä määriä.

(47) Jos vaativampia tietovaatimuksia sovellettaisiin automaattisesti, olisi testauksessa
käytettävä huomattava määrä eläimiä, jotta tiettyjä aineita koskevat vaativammat
tietovaatimukset voitaisiin täyttää. Yrityksille voi koitua testauksesta huomattavia
kustannuksia. Siksi on tarpeen varmistaa, että tällaisten tietojen tuottaminen
räätälöidään vastaamaan todellista tiedon tarvetta. Tämän vuoksi arvioinnissa olisi
edellytettävä, että jäsenvaltiot valmistelevat päätökset ja kemikaalivirasto päättää näitä
aineita koskevista, valmistajien ja maahantuojien ehdottamista testausohjelmista. Sen
jäsenvaltion, jossa valmistus tapahtuu tai johon maahantuoja on sijoittautunut, olisi
oltava vastuussa testejä koskevien ehdotusten arvioinnista.

(48) Lisäksi on tarpeen kehittää luottamusta rekisteröintien yleiseen laatuun ja varmistaa,
että suuri yleisö sekä kaikki sidosryhmät kemianteollisuudessa luottavat siihen, että
yritykset täyttävät niille asetetut velvollisuudet; sen vuoksi on aiheellista antaa samalle
jäsenvaltiolle valtuudet suorittaa rekisteröintien vaatimustenmukaisuuden tarkistus tätä
tarkoitusta varten.

(49) Kemikaalivirastolle olisi lisäksi annettava valtuudet vaatia jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten suorittamien arviointien perusteella valmistajilta,
maahantuojilta tai jatkokäyttäjiltä lisätietoja aineista, joiden epäillään aiheuttavan
riskin terveydelle tai ympäristölle, mukaan luettuna se peruste, että niitä on
sisämarkkinoilla suuria määriä. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava suunnittelemaan ja
osoittamaan resurssit tätä tarkoitusta varten tekemällä asiaa koskevat suunnitelmat. Jos
tehtaalla käytettävien eristettyjen välituotteiden käytöstä aiheutuu vastaavantasoinen
riski kuin luvanvaraisten aineiden käytöstä, jäsenvaltioille olisi lisäksi annettava
mahdollisuus vaatia lisätietoja perustelluissa tapauksissa.

(50) Jäsenvaltioiden viranomaisten yhteiset sopimukset päätösluonnoksista luovat perustan
tehokkaalle järjestelmälle, jossa noudatetaan toissijaisuuden periaatetta samalla kun
sisämarkkinoita toteutetaan. Jos yksi tai useampia jäsenvaltioita tai kemikaalivirasto ei
hyväksy päätösluonnosta, se olisi saatettava keskitettyyn menettelyyn.
Kemikaaliviraston olisi tehtävä päätökset, jotka tehdään näiden menettelyjen
soveltamisen seurauksena.

(51) Arviointi voi johtaa päätelmään, jonka mukaan olisi ryhdyttävä toimiin rajoitus- tai
lupamenettelyn puitteissa tai olisi harkittava riskinhallintatoimia muun soveltuvan
lainsäädännön puitteissa. Tiedot arviointimenettelyn edistymisestä olisi sen vuoksi
julkistettava.
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(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun riittävän korkean tason varmistamiseksi
olisi erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta varautuen, mikä
edellyttää sitä, että niitä käyttävät yritykset osoittavat lupaviranomaiselle, että riskit
ovat riittävän hyvin hallinnassa. Jos näin ei ole, käyttötavoille voidaan silti myöntää
lupa, jos yritykset osoittavat, että aineen käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt
ylittävät sen käyttöön liittyvät riskit, ja jos vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole
saatavilla. Lupaviranomaisen olisi tarkastettava näiden edellytysten täyttyminen
käyttämällä menettelyä, jossa yritysten on haettava lupaa. Koska lupien tarkoituksena
olisi varmistaa suojelun korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on aiheellista, että
komissio olisi myöntävä viranomainen.

(53) Kansainvälisellä tasolla saadut kokemukset osoittavat, että aineet, joiden ominaisuudet
tekevät niistä hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia
ja erittäin voimakkaasti biokertyviä, aiheuttavat erityistä huolta, ja näiden aineiden
tunnistamiseksi on kehitetty kriteerejä. Tiettyjen muidenkin aineiden aiheuttamat
ongelmat ovat riittävän suuria, jotta niitä voidaan käsitellä samalla tavoin
tapauskohtaisesti.

(54) Järjestelmän toimivuuden ja käytännöllisyyden vuoksi niin yritysten kannalta, joiden
on laadittava hakemusasiakirjat ja ryhdyttävä asianmukaisiin
riskinhallintatoimenpiteisiin, kuin viranomaisten kannalta, joiden on käsiteltävä
lupahakemukset, ainoastaan rajoitettu määrä aineita olisi määrättävä luvanvaraisiksi
samanaikaisesti ja hakemuksille olisi asetettava realistiset määräajat samalla kun tietyt
käyttötavat voidaan vapauttaa lupavaatimuksesta.

(55) Kemikaaliviraston olisi annettava neuvoja luvanvaraisten aineiden etusijajärjestyksen
laatimisesta, jotta varmistetaan, että päätökset heijastavat yhteiskunnan tarpeita sekä
tieteellistä tietoa ja sen kehittymistä.

(56) Aineen täydellinen kieltäminen merkitsisi sitä, että millekään sen käyttötavalle ei
voitaisi antaa lupaa. Tällöin olisikin hyödytöntä sallia lupahakemusten jättäminen;
tällaisissa tapauksissa aine olisi poistettava niiden aineiden luettelosta, joista hakemus
voidaan jättää.

(57) Jotta lähestymistapa yksittäisten aineiden käyttötapojen lupiin olisi yhdenmukainen,
kemikaaliviraston olisi annettava lausuntoja kyseisistä käyttötavoista aiheutuvista
riskeistä ja mahdollisista kolmansien osapuolten toimittamista sosioekonomisista
analyyseista.

(58) Lupavaatimuksen noudattamisen tehokkaan seurannan ja valvonnan
mahdollistamiseksi sellaisten jatkokäyttäjien, jotka hyötyvät niiden toimittajalle
myönnetystä luvasta, olisi ilmoitettava kemikaalivirastolle käyttävänsä ainetta.

(59) Nykyisen järjestelmän nopeuttamiseksi rajoitusmenettely olisi uudistettava ja sillä olisi
korvattava direktiivi 76/769/ETY, jota on merkittävästi muutettu ja mukautettu useita
kertoja. Kyseisen direktiivin liitteessä säädetyt yhdenmukaistetut säännöt olisi
selvyyden vuoksi sisällytettävä uudelleen laadittuun säädökseen, jossa ne olisivat
tällaisen uuden ja nopeutetun rajoitusmenettelyn pohjana. Tässä uudelleenlaadinnassa
noudatetaan sääntöjä, jotka on vahvistettu säädösten uudelleenlaatimistekniikkaa
koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa.



66

(60) Valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat velvollisia määrittelemään
riskinhallintatoimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa ihmisten
terveyden ja ympäristön korkeatasoinen suojelu, kun aineita valmistetaan, saatetaan
markkinoille tai käytetään joko sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa.
Asianmukaisista rajoituksista olisi kuitenkin säädettävä, jos edellä mainittuja toimia
pidetään riittämättöminä ja jos yhteisön lainsäädännön antaminen on perusteltua.

(61) Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen vuoksi aineen valmistukselle,
markkinoille saattamiselle tai käytölle sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa asetetut
rajoitukset voivat sisältää valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevia
ehtoja tai kieltoja. Sen vuoksi on tarpeen luetteloida tällaiset rajoitukset ja niiden
mahdolliset muutokset.

(62) Jotta rajoituksia koskevia ehdotuksia voitaisiin valmistella ja jotta kyseinen
lainsäädäntö toimisi tehokkaasti, jäsenvaltioiden, kemikaaliviraston, yhteisön muiden
elinten, komission ja sidosryhmien olisi tehtävä yhteistyötä, sovitettava toimensa
yhteen ja tiedotettava toisilleen.

(63) Jotta jäsenvaltiot voisivat esittää ehdotuksia tiettyjen, ihmisten terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien riskien käsittelemiseksi, niiden olisi laadittava
yksityiskohtaisten vaatimusten mukainen asiakirja-aineisto. Aineistossa olisi esitettävä
perustelut yhteisön laajuiselle toiminnalle.

(64) Jotta rajoituksia käsiteltäisiin yhdenmukaisesti, kemikaaliviraston olisi koordinoitava
menettelyä esimerkiksi nimittämällä asiaa käsittelevät esittelijät ja varmentamalla, että
asiaankuuluvien liitteiden vaatimuksia on noudatettu.

(65) Jotta komissio voisi käsitellä tiettyä ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa
riskiä, johon on tarpeen puuttua koko yhteisössä, sen olisi voitava antaa
kemikaaliviraston tehtäväksi laatia rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto.

(66) Kemikaaliviraston olisi avoimuussyistä julkaistava kyseinen asiakirja-aineisto ja
ehdotetut rajoitukset ja pyydettävä niitä koskevia huomautuksia.

(67) Jotta menettely saatettaisiin päätökseen ajallaan, kemikaaliviraston olisi annettava
ehdotettua toimenpidettä ja sen vaikutuksia koskevat lausunnot, jotka perustuvat
esittelijän valmistelemaan lausuntoluonnokseen.

(68) Rajoitusmenettelyn nopeuttamiseksi komission olisi laadittava muutosehdotuksensa
kolmen kuukauden kuluessa kemikaaliviraston lausuntojen vastaanottamisesta.

(69) Kemikaaliviraston olisi oltava keskeisessä asemassa varmistettaessa, että sidosryhmät
ja kansalaiset pitävät kemikaalilainsäädäntöä ja päätöksentekoprosesseja sekä
lainsäädännön tieteellistä perustaa luotettavina. Yhteisön toimielinten, jäsenvaltioiden,
kansalaisten ja sidosryhmien luottamuksella kemikaalivirastoon on siten olennainen
merkitys. Tästä syystä on erityisen tärkeää taata kemikaaliviraston riippumattomuus,
sen korkeatasoinen tieteellinen ja tekninen kapasiteetti, sääntelymahdollisuudet,
avoimuus ja tehokkuus.

(70) Kemikaaliviraston rakenteen olisi sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien yhteisön
kemikaalivirastojen toiminnasta saatu kokemus on tässä mielessä suuntaa-antava,
mutta rakenne olisi mukautettava vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia erityistarpeita.
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(71) Tehokkuuden vuoksi kemikaaliviraston sihteeristön henkilökunnan olisi suoritettava
lähinnä teknis-hallinnolliset ja tieteelliset tehtävät ilman jäsenvaltioiden tieteellisten ja
teknisten resurssien tukea; pääjohtajan olisi varmistettava, että kemikaalivirasto
suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja riippumattomasti. Jotta varmistetaan, että
kemikaalivirasto täyttää tehtävänsä, hallintoneuvoston kokoonpano olisi suunniteltava
siten, että se omaa mahdollisimman korkeatasoista pätevyyttä ja asianmukaista ja
laaja-alaista asiantuntemusta kemikaalien turvallisuuden ja niiden sääntelyn alalla.

(72) Kemikaalivirastolla olisi oltava siltä vaadittujen toimintojen edellyttämät resurssit,
jotta se voi täyttää tehtävänsä.

(73) Hallintoneuvostolla olisi oltava tarvittava toimivalta, jotta se voi vahvistaa
talousarvionsa, valvoa sen toteuttamista, vahvistaa maksujen rakenteen ja määrän,
laatia kemikaaliviraston sisäiset säännöt, antaa varainhoitoa koskevat säännöt ja
nimittää pääjohtajan.

(74) Sidosryhmien osallistumisen varmistamiseksi hallintoneuvostoon on aiheellista saada
edustajia esimerkiksi teollisuudesta, kansalaisjärjestöistä ja korkeakouluista.

(75) Kemikaaliviraston riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan
komitean olisi komission yhteydessä toimivien tiedekomiteoiden asemasta annettava
tieteellisiä lausuntoja vastuualueellaan.

(76) Kemikaaliviraston olisi jäsenvaltioiden komitean välityksellä pyrittävä luomaan
yhteisymmärrys jäsenvaltioiden viranomaisten välille tietyissä kysymyksissä, joissa
edellytetään yhdenmukaista lähestymistapaa.

(77) On tarpeen varmistaa tiivis yhteistyö kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta riskinarviointikomitean ja
sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean tieteelliset lausunnot perustuisivat
mahdollisimman laajaan yhteisössä saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen
asiantuntemukseen; samasta syystä komiteoiden olisi voitava turvautua erityisalojen
lisäasiantuntemukseen.

(78) Kemikaaliviraston olisi lisäksi tarjottava jäsenvaltioille foorumi, jossa ne voisivat
vaihtaa kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa koskevia tietoja ja
koordinoida siihen liittyviä toimenpiteitä. Virallisemmat puitteet hyödyttäisivät
jäsenvaltioiden tämän alan yhteistyötä, joka on nykyisin epävirallista.

(79) Kemikaalivirastoon olisi perustettava valituslautakunta, joka takaa, että toimijoilla,
joita kemikaaliviraston päätökset koskevat, on lainmukainen muutoksenhakuoikeus.

(80) Kemikaaliviraston toiminta olisi rahoitettava osittain yritysten suorittamilla maksuilla
ja osittain Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. Yhteisön
talousarviomenettelyä olisi sovellettava tukiin, joita maksetaan Euroopan yhteisöjen
yleisestä talousarviosta. Tilintarkastustuomioistuimen olisi vastattava
tilintarkastuksesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta
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23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen
(EY, Euratom) N:o 2343/200213 91 artiklan mukaisesti.

(81) Muiden maiden olisi voitava osallistua kemikaaliviraston työskentelyyn, jos komissio
ja kemikaalivirasto pitävät osallistumista asianmukaisena.

(82) Kemikaaliviraston olisi edistettävä yhteisön ja jäsenvaltioiden asemaa kansainvälisten
säädösten yhdenmukaistamistoiminnassa tekemällä yhteistyötä sellaisten
organisaatioiden kanssa, joiden etuja tällainen yhdenmukaistaminen koskee.

(83) Kemikaaliviraston olisi huolehdittava tarvittavasta infrastruktuurista, jotta yritykset
selviytyvät niistä velvollisuuksista, joita niille asetetaan tietojen yhteiskäyttöä
koskevissa säännöksissä.

(84) On tärkeää välttää sekaannuksia tämän kemikaaliviraston ja muiden vastaavien elinten
tehtävien välillä. Tällaisia elimiä ovat ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä
koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan
lääkearviointiviraston perustamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 2309/9314 perustettu Euroopan lääkearviointivirasto (EMEA)
[lisätään uusi otsikko ja alaviite, kun ehdotus – KOM(2001) 0404, COD 2001/0252 –
on annettu], elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista,
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/200215 perustettu
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) sekä neuvoston
päätöksellä 2003/913/EY16 perustettu työturvallisuuden, työhygienian ja
työterveyshuollon neuvoa-antava komitea. Sen vuoksi kemikaaliviraston olisi
vahvistettava menettelytapasäännöt niitä tapauksia varten, jolloin yhteistyö EFSA:n tai
työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavan komitean kanssa
on tarpeellista. On tarpeen säätää, että tämä asetus ei muutoin rajoita yhteisön
lainsäädännössä EMEA:lle, EFSA:lle ja työturvallisuuden, työhygienian ja
työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle annettua toimivaltaa.

(85) Keskuselimen resurssitarpeita koskevassa toteutettavuustutkimuksessa todettiin, että
kemikaaliviraston toiminnan suurimmaksi haasteeksi tulee todennäköisesti pätevän
henkilöstön, kuten komission yhteiseen tutkimuskeskukseen kuuluvan Euroopan
kemikaalitoimiston henkilöstön, saaminen. Kemikaaliviraston sijoituspaikan pitäisi
sen vuoksi olla sellainen, että kemikaalivirasto saisi käyttöönsä oikeanlaista
henkilöstöä sekä käynnistysvaiheessa että pitkällä aikavälillä.

(86) Jotta sellaisenaan käytettävien ja valmisteisiin sisältyvien aineiden sisämarkkinat
toimisivat ja samalla taattaisiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso,
olisi annettava luokitusten ja merkintöjen luetteloa koskevat säännöt.

                                                
13 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
14 EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(EY) N:o 1647/2003 (EYVL L 245, 29.9.2003, s. 19).
15 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003

(EYVL L 245, 29.9.2003, s. 4).
16 EYVL C 218, 13.9.2003, s. 1.
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(87) Sen vuoksi kemikaalivirastolle olisi ilmoitettava kaikkien sellaisten markkinoille
saatettavien aineiden luokitus ja pakkausmerkinnät, jotka ovat joko
rekisteröintivelvollisuuden alaisia tai joihin sovelletaan direktiivin 67/548/ETY
1 artiklaa.

(88) Jotta varmistetaan väestön ja erityisesti niiden henkilöiden yhdenmukainen suojelu,
jotka joutuvat kosketuksiin tiettyjen aineiden kanssa, luetteloon olisi kirjattava
direktiivin 67/548/ETY ja direktiivin 1999/45/EY mukainen saman aineen
valmistajien ja maahantuojien mahdollisesti sopima luokitus sekä yhteisön tasolla
tehdyt päätökset joidenkin aineiden luokituksen ja pakkausmerkintöjen
yhdenmukaistamisesta.

(89) Resurssit olisi kohdistettava eniten huolta herättäviin aineisiin. Tästä syystä aine olisi
lisättävä direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I ainoastaan, jos kyseinen aine täyttää
perusteet sen luokittelemiseksi karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä
herkistäväksi aineeksi. Olisi annettava säännöksiä, joiden nojalla toimivaltaiset
viranomaiset voisivat esittää kemikaalivirastolle ehdotuksia. Kemikaaliviraston olisi
annettava ehdotuksesta lausuntonsa ja asianosaisilla olisi oltava mahdollisuus esittää
huomautuksia. Komission olisi tämän jälkeen tehtävä päätös.

(90) Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston säännölliset kertomukset tämän asetuksen
toiminnasta auttavat olennaisesti valvottaessa kemikaalilainsäädännön
täytäntöönpanoa samoin kuin seurattaessa alan suuntauksia; kertomusten tuloksista
tehtävät päätelmät ovat tärkeää aineistoa tarkasteltaessa tätä asetusta ja laadittaessa
mahdollisia muutosehdotuksia.

(91) Yhteisön kansalaisilla pitäisi olla saatavilla tietoa kemikaaleista, joille he saattavat
altistua, jotta he voisivat tehdä kemikaalien käyttöä koskevia perusteltuja valintoja.
Avoimuutta parantava ratkaisu olisi antaa kansalaisille maksuton ja helppokäyttöinen
keino tutustua kemikaaliviraston tietokannan ei-luottamuksellisiin perustietoihin,
joihin kuuluu lyhyt kuvaus aineiden vaarallisista ominaisuuksista, pakkausmerkintöjä
koskevista vaatimuksista sekä asiaa koskevasta yhteisön lainsäädännöstä, sallituista
käyttötavoista ja riskinhallintatoimenpiteistä.

(92) Koska jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat jäsenvaltioissa lähellä
sidosryhmiä, niiden olisi osallistuttava yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon lisäksi
myös aineiden riskejä ja kemikaalilainsäädännöstä johtuvia yritysten velvoitteita
koskevaan tietojenvaihtoon. Samalla tarvitaan tiivistä yhteistyötä kemikaaliviraston,
komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta varmistetaan
koko viestintäprosessin johdonmukaisuus ja tehokkuus.

(93) Jotta tällä asetuksella perustettu järjestelmä toimisi tehokkaasti, täytäntöönpanon
valvontaa koskevan yhteistyön ja koordinoinnin on oltava tiivistä jäsenvaltioiden,
kemikaaliviraston ja komission välillä.

(94) Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava
tehokkaita seuranta- ja valvontatoimenpiteitä.

(95) Jäsenvaltioiden toteuttamien täytäntöönpanon valvontatoimien avoimuuden,
puolueettomuuden ja johdonmukaisuuden takaamiseksi on tarpeen säätää
asianmukaisesta seuraamusjärjestelmästä. Tarkoituksena on vahvistaa vaatimusten
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rikkomiselle tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, koska vaatimusten
rikkominen saattaa johtaa ihmisten terveyden ja ympäristön vahingoittumiseen.

(96) Tarvittavat tarkastukset olisi suunniteltava ja suoritettava, ja niiden tuloksista olisi
annettava kertomus.

(97) Tämän asetuksen ja tiettyjen sen muutosten täytäntöönpanon edellyttämistä
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY17

mukaisesti.

(98) On olennaisen tärkeää, että kemiallisia aineita säännellään tehokkaasti ja oikea-
aikaisesti sinä aikana, jolloin siirrytään tämän asetuksen säännösten täysimääräiseen
soveltamiseen ja erityisesti kemikaaliviraston käynnistysvaiheessa. Tästä syystä olisi
säädettävä, että komissio suorittaa kemikaaliviraston tehtävät vähintään
käynnistysvaiheessa; komission olisi tarvittaessa voitava nimittää väliaikainen
pääjohtaja, kunnes kemikaaliviraston hallintoneuvosto voi nimittää pääjohtajan itse.

(99) Jotta asetuksen (ETY) N:o 793/93 sekä direktiivin 76/769/ETY puitteissa tehdystä
työstä saataisiin täysi hyöty ja jotta kyseinen työ ei menisi hukkaan, komissio olisi
valtuutettava panemaan käynnistysvaiheen aikana alulle rajoituksia, jotka perustuvat
kyseiseen työhön ja joista päätettäessä ei tarvitse noudattaa tässä asetuksessa säädettyä
täysimääräistä rajoitusmenettelyä.

(100) Tämän asetuksen säännösten olisi tultava voimaan vaiheittain uuteen järjestelmään
siirtymisen helpottamiseksi; lisäksi säännösten vähittäisen voimaantulon avulla kaikki
asianosaiset, toisin sanoen viranomaiset, yritykset ja sidosryhmät, voivat kohdistaa
resurssinsa uusiin velvoitteisiin valmistautumiseen oikea-aikaisesti.

(101) Tällä asetuksella korvataan direktiivi 76/769/ETY, vaarallisia aineita sisältävistä
paristoista ja akuista 18 päivänä maaliskuuta 1991 annettu neuvoston
direktiivi 91/157/ETY18, neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ilmoitettujen
aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointiperiaatteiden
vahvistamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annettu komission
direktiivi 93/67/ETY19, neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta
seitsemännen kerran annetun direktiivin 12 artiklassa tarkoitetuissa teknisissä
asiakirjoissa vaadittavat tiedot sisältävästä liitteestä VII D 25 päivänä marraskuuta
1993 annettu komission direktiivi 93/105/ETY20, neuvoston direktiivin 67/548/ETY
13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen yhteisön säädösten
luettelosta 25 päivänä huhtikuuta 2000 annettu komission direktiivi 2000/21/EY21,
asetus (ETY) N:o 793/93 ja olemassa olevien aineiden ihmisille ja ympäristölle
aiheuttamien riskien arviointia koskevien periaatteiden vahvistamisesta
asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettu komission
asetus (EY) N:o 1488/9422.

                                                
17 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
18 EYVL L 78, 26.3.1991, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä

98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).
19 EYVL L 227, 8.9.1993, s. 9.
20 EYVL L 294, 30.11.1993, s. 21.
21 EYVL L 103, 28.4.2000, s. 70.
22 EYVL L 161, 29.6.1994, s. 3.
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(102) Johdonmukaisuuden vuoksi olisi muutettava asetus (EY) N:o .../... {POP-yhdisteitä
koskeva asetus}23, jossa käsitellään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia
kysymyksiä, sekä direktiivi 1999/45/EY.

(103) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tämän asetuksen perustavoitteen saavuttamiseksi
välttämätöntä ja aiheellista antaa kemiallisia aineita koskevia sääntöjä ja perustaa
Euroopan kemikaalivirasto.Tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen
tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannessa
kohdassa määrätään.

(104) Tässä asetuksessa otetaan huomioon perusoikeudet ja -periaatteet, jotka tunnustetaan
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa24. Asetuksen tarkoituksena on erityisesti
varmistaa, että perusoikeuskirjan 37 artiklassa tarkoitettuja ympäristönsuojelua ja
kestävää kehitystä koskevia periaatteita noudatetaan täysimääräisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO
YLEISET SEIKAT

1 LUKU
AIHE JA SOVELTAMISALA

1 artikla
Aihe

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöksiä, jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja aineita. Näitä säännöksiä sovelletaan kyseisten aineiden valmistukseen,
maahantuontiin, markkinoille saattamiseen ja käyttöön sellaisenaan, valmisteissa tai
tuotteissa, jos niin määrätään.

2 Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa tällaisten aineiden vapaa liikkuvuus
sisämarkkinoilla.

3. Tämä asetus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan valmistajien, maahantuojien ja
jatkokäyttäjien on varmistettava, että he valmistavat, saattavat markkinoille, tuovat
maahan tai käyttävät sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten
terveyteen tai ympäristöön. Asetuksen säännökset perustuvat ennalta varautumisen
periaatteeseen25.

                                                
23 EUVL L
24 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
25 Siten kuin se on esitetty komission tiedonannossa ennalta varautumisen periaatteesta,

KOM(2000) 1 lopullinen.
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2 artikla
Soveltamisala

1. Tätä asetusta ei sovelleta:

(a) radioaktiivisiin aineisiin, jotka kuuluvat neuvoston direktiivin 96/29/Euratom26

soveltamisalaan;

(b) aineisiin sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, jotka ovat tullin valvonnassa,
edellyttäen ettei niitä käsitellä eikä prosessoida, ja jotka ovat väliaikaisessa
varastossa tai vapaa-alueella tai vapaavarastossa jälleenvientiä varten tai
kauttakuljetettavana;

(c) eristämättömiin välituotteisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta seuraavien säädösten soveltamista:

(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY27;

(b) direktiivi 90/394/ETY;

(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY28;

(d) yhteisön lainsäädäntö, joka koskee vaarallisten aineiden ja vaarallisia aineita
sisältävien valmisteiden kuljetusta rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merillä tai
ilmassa.

2 LUKU
MÄÄRITELMÄT

3 artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. ‘aineella’ alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä
tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden
säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat epäpuhtaudet
mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen
pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta;

2. ‘valmisteella’ seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta;

3. ‘tuotteella’ esinettä, joka koostuu yhdestä tai useammasta aineesta tai valmisteesta ja
jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen
käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus;

                                                
26 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
27 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
28 EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.



73

4. ‘polymeerillä’ ainetta, joka koostuu molekyyleistä, joille on ominaista yhden tai
useamman tyyppisen monomeerin muodostamat jaksot. Näiden molekyylien on
moolimassan suhteen jakaannuttava useisiin eri luokkiin siten, että moolimassojen
erot ovat pääasiassa monomeerien lukumäärien eroista johtuvia. Polymeeri koostuu
seuraavasti:

(a) sen painosta suurempi osa koostuu molekyyleistä, joissa on vähintään kolme
monomeeriä ja jotka ovat kovalenttisesti sitoutuneet vähintään yhteen toiseen
monomeeriin tai muuhun reaktanttiin;

(b) sen painosta pienempi osa koostuu keskenään samanpainoisista molekyyleistä.

Tässä määritelmässä ‘monomeerillä’ tarkoitetaan polymeerissä esiintyvää
monomeerin reagoinutta muotoa;

5. ‘rekisteröijällä’ valmistajaa tai maahantuojaa, joka hakee rekisteröintiä;

6. ‘valmistuksella’ aineiden tuotantoa ja uuttamista sellaisina kuin ne esiintyvät
luonnossa;

7. ‘valmistajalla’ yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka
valmistaa ainetta yhteisön alueella;

8. ‘maahantuonnilla’ fyysistä tuomista yhteisön tullialueelle;

9. ‘maahantuojalla’ yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä,
joka vastaa maahantuonnista;

10. ‘markkinoille saattamisella’ toimittamista tai tarjoamista kolmannelle osapuolelle
joko maksua vastaan tai maksutta. Maahantuontia yhteisön tullialueelle pidetään
markkinoille saattamisena;

11. ‘jatkokäyttäjällä’ yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä,
joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai
valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija tai
kuluttaja ei ole jatkokäyttäjä. Jälleentuojaa, joka kuuluu 4 artiklan 2 kohdan
c alakohdan poikkeuksen soveltamisalaan, pidetään jatkokäyttäjänä;

12. ‘käytöllä’ prosessointia, formulointia, kulutusta, varastointia, säilytystä, käsittelyä,
täyttämistä pakkauksiin, siirtoa pakkauksesta toiseen, sekoittamista, tuotteen
tuotantoa tai mitä tahansa muuta käyttämistä;

13. ‘jakelijalla’ yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, myös
vähittäismyyjää, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan
tai valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta;

14. ‘välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan ainoastaan kemiallista prosessointia varten
tai kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi
aineeksi (jäljempänä ‘synteesi’):

(a) ‘eristämättömällä välituotteella’ välituotetta, jota ei synteesin aikana
tarkoituksellisesti poisteta (paitsi näytteenottoa varten) laitteistosta, jossa
synteesi tapahtuu. Tällaiseen laitteistoon kuuluvat reaktioastia, sen lisälaitteet
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ja kaikki laitteet, joiden kautta aine (aineet) kulkee (kulkevat)
jatkuvatoimisessa tai eräprosessissa, sekä putkijohdot, jotka on tarkoitettu
reaktioseoksen siirtämiseen astiasta toiseen seuraavaa reaktiovaihetta varten,
mutta siihen eivät kuulu säiliöt ja muut astiat, joissa ainetta (aineita)
varastoidaan valmistuksen jälkeen;

(b) ‘tehtaalla käytettävällä eristetyllä välituotteella’ välituotetta, joka ei täytä
eristämättömän välituotteen perusteita, kun välituotteen valmistus ja toisen
(toisten) aineen (aineiden) synteesi kyseisestä välituotteesta tapahtuu samassa
tehtaassa, jonka toiminnasta vastaa yksi tai useampi oikeushenkilö;

(c) ‘kuljetettavalla eristetyllä välituotteella’ välituotetta, joka ei täytä
eristämättömän välituotteen perusteita ja jota kuljetetaan muiden tehtaiden
välillä tai toimitetaan muihin tehtaisiin;

15. ‘tehdasalueella’ yksiä tiloja, joissa, silloin kun aineen (aineiden) valmistajia on
enemmän kuin yksi, tietty infrastruktuuri ja laitteet ovat yhteiskäytössä;

16. ‘toimitusketjuun kuuluvilla toimijoilla’ kaikkia valmistajia ja/tai maahantuojia ja/tai
jatkokäyttäjiä;

17. ‘tiedottamisella toimitusketjussa eteenpäin’ sitä, että kukin toimitusketjun toimija
tiedottaa jatkokäyttäjälle, jolle toimittaa ainetta;

18. ‘tiedottamisella toimitusketjussa taaksepäin’ sitä, että jatkokäyttäjä tiedottaa
toimitusketjun toimijalle, joka on toimittanut jatkokäyttäjälle ainetta;

19. ‘toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai viranomaisia tai elimiä, jotka
jäsenvaltiot ovat perustaneet huolehtimaan tästä asetuksesta aiheutuvien
velvollisuuksien täyttämisestä;

20. ‘asteittain rekisteröitävällä aineella’ ainetta, joka tämän asetuksen voimaantuloa
edeltävien 15 vuoden aikana täytti vähintään yhden seuraavista perusteista:

(a) valmistaja valmisti tai maahantuoja toi maahan ainetta yhteisössä tai
Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyvissä maissa, ja aine
sisältyy Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden
luetteloon (Einecs-luetteloon);

(b) ainetta valmistettiin yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta
2004 liittyvissä maissa, mutta valmistaja tai maahantuoja ei saattanut sitä
markkinoille;

(c) valmistaja tai maahantuoja saattoi ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan
unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyvissä maissa 18 päivän syyskuuta
1981 ja 31 päivän lokakuuta 1993 välisenä aikana mainitut päivät mukaan
luettuina, ja aine katsottiin ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY, sellaisena kuin
se on muutettuna direktiivillä 79/831/ETY29, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen
luetelmakohdan mukaisesti, mutta se ei täytä direktiivissä 67/548/ETY,

                                                
29 EYVL L 259, 15.10.1979, s. 10.
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sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/32/ETY30, säädettyä
polymeerin määritelmää;

edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja voi esittää tästä asiakirjatodisteet.

21. ‘ilmoitetulla aineella’ ainetta, josta on jätetty ilmoitus ja joka voidaan saattaa
markkinoille direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

22. ‘tuote- ja prosessisuuntautuneella tutkimuksella ja kehittämisellä’ kaikkea tieteellistä
kehittämistä, joka liittyy tuotekehitykseen, ja aineen jatkokehittämistä, jonka
kuluessa käytetään koelaitteistoa tai tuotantokokeita tuotantoprosessin kehittämiseksi
ja/tai aineen käyttöalojen testaamiseksi;

23. ‘tieteellisellä tutkimuksella ja kehittämisellä’ tieteellisiä kokeita, analyyseja tai
kemiallista tutkimusta, jotka suoritetaan kontrolloiduissa olosuhteissa, ja aineen
käyttömäärä on alle yksi tonni vuodessa;

24. ‘rekisteröijän omalla käytöllä’ rekisteröijän harjoittamaa teollista tai ammatillista
käyttöä;

25. ‘yksilöidyllä käyttötavalla’ aineen käyttöä sellaisenaan tai valmisteessa, tai
valmisteen käyttöä, joka on toimitusketjuun kuuluvan toimijan tarkoittamaa käyttöä,
kyseisen toimijan oma käyttö mukaan luettuna, tai toimitusketjussa seuraavan
jatkokäyttäjän kyseiselle toimijalle kirjallisesti ilmoittamaa käyttöä, jonka kyseiselle
jatkokäyttäjälle tiedoksi annettu käyttöturvallisuustiedote kattaa;

26. ‘epäsuotavalla käyttötavalla’ jatkokäyttäjien suorittamaa käyttöä, jota rekisteröijä ei
suosittele;

27. ‘selkeällä tutkimustiivistelmällä’ yksityiskohtaista tiivistelmää täydellisen
tutkimusraportin tavoitteista, menetelmistä, tuloksista ja päätelmistä; siinä on
annettava riittävästi tietoa, jotta tutkimus voidaan arvioida itsenäisesti, jolloin tarve
tutkia täydellistä tutkimusraporttia on mahdollisimman vähäinen;

28. ‘vuodella’ kalenterivuotta, ellei toisin määrätä;

29. ‘rajoituksella’ valmistusta, käyttöä tai markkinoille saattamista koskevaa ehtoa tai
kieltoa.

                                                
30 EYVL L 154, 5.6.1992, s. 1.
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II OSASTO
AINEIDEN REKISTERÖINTI

1 LUKU
SOVELTAMISALA

4 artikla
Soveltamisala

1. Tämän osaston säännöksiä ei sovelleta silloin, kun ainetta käytetään:

(a) asetuksen (ETY) N:o 2309/93, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/82/EY31 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY32

soveltamisalaan kuuluvissa ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa lääkkeissä;

(b) neuvoston direktiivin 89/107/ETY33 soveltamisalaan kuuluvana
elintarvikkeiden lisäaineena;

(c) komission päätöksen 1999/217/EY34 soveltamisalaan kuuluvana
elintarvikkeiden aromiaineena;

(d) neuvoston direktiivin 70/524/ETY35 soveltamisalaan kuuluvana rehujen
lisäaineena;

(e) neuvoston direktiivin 82/471/ETY36 soveltamisalaan kuuluvassa eläinten
ruokinnassa.

2. Seuraavia koskee poikkeus tämän osaston soveltamisesta:

(a) liitteeseen II sisältyvät aineet;

(b) liitteen III kattamat aineet;

(c) aineet sellaisenaan tai valmisteissa, jotka on rekisteröity tämän osaston
mukaisesti, jotka toimitusketjuun kuuluva toimija vie yhteisöstä ja jotka saman
toimitusketjun toinen toimija jälleentuo yhteisöön, kun viimeksi mainittu
toimija osoittaa, että

(i) jälleentuotava aine on sama kuin viety aine;

(ii) hänelle on toimitettu vietyä ainetta koskevat tiedot 30 ja 31 artiklan
mukaisesti.

                                                
31 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.
32 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
33 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27.
34 EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1.
35 EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.
36 EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8.
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3. Tehtaalla käytettäviä eristettyjä välituotteita ja kuljetettavia eristettyjä välituotteita
koskee poikkeus 2 ja 3 luvun soveltamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
4, 5 ja 6 luvun soveltamista.

2 LUKU
YLEINEN REKISTERÖINTIVELVOLLISUUS JA

TIETOVAATIMUKSET

5 artikla
Yleinen velvollisuus rekisteröidä aineet sellaisenaan tai valmisteissa

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, valmistajan, joka valmistaa ainetta vuodessa
yhden tonnin tai enemmän, on haettava rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan tai
valmisteessa vuodessa yhden tonnin tai enemmän, on haettava rekisteröintiä
kemikaalivirastolta.

2. Monomeereihin, jotka ovat tehtaalla käytettäviä eristettyjä välituotteita tai
kuljetettavia eristettyjä välituotteita, ei sovelleta 15 ja 16 artiklaa.

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan on haettava kemikaalivirastolta
rekisteröintiä rekisteröimättömälle monomeeriaineelle (-aineille) tai muulle
rekisteröimättömälle aineelle (aineille), jos molemmat seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:

(a) polymeerin painosta (w/w) 2 prosenttia tai enemmän koostuu tällaisesta
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta aineesta (aineista);

(b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai muun aineen (aineiden) määräksi
tulee yhteensä yksi tonni tai enemmän vuodessa.

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on liitettävä kemikaaliviraston vahvistama
maksu.

6 artikla
Yleinen velvollisuus rekisteröidä tuotteiden sisältämät aineet

1. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan on haettava kemikaalivirastolta
rekisteröintiä tuotteiden sisältämälle aineelle, jos kaikki seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta yhteensä enemmän kuin yhden tonnin
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti, kun kutakin tuotetyyppiä
tarkastellaan erillään;

(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY mukaiset vaarallisten aineiden
luokitteluperusteet;
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(c) ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa
käyttöolosuhteissa.

2. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti ilmoitettava
kemikaalivirastolle tuotteiden sisältämä aine, jos kaikki seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta yhteensä enemmän kuin yhden tonnin
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY mukaiset vaarallisten aineiden
luokitteluperusteet;

(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai valmistajalle tai maahantuojan tietoon
saatetaan, että kyseistä ainetta todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai
kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, vaikka tämä vapautuminen ei
kuulu kyseisen tuotteen tarkoitettuihin tehtäviin;

(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten
terveyteen tai ympäristöön.

3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on sisällettävä
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti täsmentämässä
lomakkeessa:

(a) valmistajan tai maahantuojan tunnistetiedot ja yhteystiedot;

(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat
saatavilla;

(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

(d) aineen luokitus;

(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta (käyttötavoista);

(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin edelleen.

4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, joissa edellytetään, että tuotteiden valmistajat
tai maahantuojat rekisteröivät tämän osaston mukaisesti kyseisten tuotteiden
sisältämät aineet, jotka on ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.

5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

6. Edellä 1–4 kohtaa aletaan soveltaa kolme kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa säädetyn
määräajan jälkeen.

7. Edellä 1–6 kohdan edellyttämistä täytäntöönpanotoimista päätetään 130 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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6a artikla
Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan ainoa edustaja

1. Yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa
ainetta, jota tuodaan yhteisöön sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, voi yhteisestä
sopimuksesta nimittää yhteisöön sijoittautuneen luonnollisen tai oikeushenkilön
täyttämään yksinomaisena edustajanaan tämän osaston mukaiset maahantuojien
velvollisuudet.

2. Edustajan on myös noudatettava kaikkia muita maahantuojille tämän asetuksen
nojalla kuuluvia velvollisuuksia. Tätä varten hänellä on oltava riittävä kokemus
aineiden käsittelystä käytännössä ja niihin liittyvästä tiedosta ja, rajoittamatta
33 artiklan soveltamista, hänen on pidettävä saatavilla ja ajan tasalla tiedot
maahantuoduista määristä ja asiakkaista, joille tavaraa on myyty, sekä tiedot
käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmän päivityksen toimittamisesta.

3. Jos edustaja nimitetään 1 ja 2 kohdan mukaisesti, yhteisön ulkopuolelle
sijoittautuneen viejän on ilmoitettava samaan toimitusketjuun kuuluvalle
maahantuojalle (maahantuojille) nimityksestä. Näitä maahantuojia on pidettävä
jatkokäyttäjinä tämän asetuksen soveltamista varten.

7 artikla
Poikkeus yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta, jos ainetta käytetään tuote- ja

prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1. Asetuksen 5 ja 19 artiklaa ei sovelleta viiden vuoden aikana aineeseen, jota
valmistetaan yhteisössä tai tuodaan maahan tuote- ja prosessisuuntautunutta
tutkimusta ja kehittämistä varten rajoitetulle määrälle luetteloon kirjattuja asiakkaita
ja sellaisena määränä, joka rajoittuu tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja
kehittämisen tarpeisiin.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava
kemikaalivirastolle seuraavat tiedot lomakkeella, jonka kemikaalivirasto on laatinut
108 artiklan mukaisesti:

(a) valmistajan tai maahantuojan tunnistetiedot;

(b) aineen tunnistetiedot;

(c) aineen mahdollinen luokitus;

(d) arvioitu määrä;

(e) luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista asiakkaista; ja

(f) riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, jotta kemikaalivirasto voi
tehdä kattavaan tietoon perustuvat päätökset 4 ja 7 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa säädetty aika alkaa siitä, kun kemikaalivirasto vastaanottaa
ilmoituksen.
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3. Kemikaalivirasto kirjaa ilmoitukselle numeron ja ilmoituspäivän, joka on se päivä,
jona kemikaalivirasto vastaanottaa ilmoituksen, ja ilmoittaa viipymättä kyseisen
numeron ja päivän asianomaiselle valmistajalle tai maahantuojalle.

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan toimittamien tietojen täydellisyyden.
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja sen varmistamiseksi, että ainetta tai
valmistetta tai tuotetta, johon aine on sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan
e alakohdassa tarkoitettujen luetteloon kirjattujen asiakkaiden henkilöstö
hyväksyttävästi kontrolloiduissa olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön saataville
missään vaiheessa sellaisenaan tai valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle jäävät
määrät kerätään loppusijoitusta varten poikkeusajan jälkeen.

5. Ellei toisin määrätä, aineen valmistaja tai maahantuoja voi valmistaa ainetta tai tuoda
sitä maahan aikaisintaan neljän viikon kuluttua ilmoituksesta.

6. Valmistajan tai maahantuojan on noudatettava kaikkia kemikaaliviraston 4 kohdan
mukaisesti mahdollisesti asettamia ehtoja.

7. Kemikaalivirasto voi pyynnöstä päättää pidentää viiden vuoden poikkeusaikaa
enintään viidellä lisävuodella tai, jos on kyse aineiden käytöstä yksinomaan ihmisillä
tai eläimillä käytettäväksi tarkoitettujen lääkkeiden kehittämiseen, enintään
kymmenellä lisävuodella, jos valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, että tällainen
pidennys on oikeutettu tutkimus- ja kehittämisohjelman perusteella.

8. Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä mahdolliset päätösluonnokset kunkin sellaisen
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa valmistus, maahantuonti tai tuote-
ja prosessisuuntautunut tutkimus tapahtuu.

Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, joista säädetään 4 ja 7 kohdassa, se ottaa
huomioon näiden toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti esittämät
huomautukset.

9. Kemikaaliviraston ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on
kaikissa tapauksissa käsiteltävä 1–8 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja
luottamuksellisina.

10. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 4 ja 7 kohdan nojalla, voidaan hakea
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

8 artikla
Kasvinsuojeluaineiden ja biosidituotteiden sisältämät aineet

1. Tehoaineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan käytettäväksi ainoastaan
kasvinsuojeluaineissa ja jotka sisältyvät joko neuvoston direktiivin 91/414/ETY37

liitteeseen I tai komission asetukseen (ETY) N:o 3600/9238, komission asetukseen
(EY) N:o 703/200139, komission asetukseen (EY) N:o 1490/200240 tai komission

                                                
37 EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
38 EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.
39 EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.
40 EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.
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päätökseen 2003/565/EY41, ja aineita, joiden asiakirja-aineiston täydellisyydestä on
tehty komission päätös direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan nojalla, pidetään
rekisteröityinä valmistettavaksi tai maahan tuotavaksi niitä käyttötapoja varten, joita
mainitut säännökset koskevat, ja siten niiden katsotaan täyttävän tämän luvun ja
20 artiklan vaatimukset.

2. Tehoaineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan käytettäväksi ainoastaan
biosidituotteissa ja jotka sisältyvät joko Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/8/EY42 liitteisiin I, IA tai IB tai komission asetukseen (EY) N:o …/…
{toiseen tarkistusta koskevaan asetukseen}43, direktiivin 98/8/EY 16 artiklan
2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun päätöksen päivämäärään saakka, pidetään
rekisteröityinä valmistettavaksi tai maahan tuotavaksi niitä käyttötapoja varten, joita
mainitut säännökset koskevat, ja siten niiden katsotaan täyttävän tämän luvun ja
20 artiklan vaatimukset.

9 artikla
Yleisiä rekisteröintitarkoituksia varten toimitettavat tiedot

Asetuksen 5 artiklassa tai 6 artiklan 1 tai 4 kohdassa vaaditun rekisteröinnin on sisällettävä
kaikki seuraavat tiedot kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti täsmentämässä
lomakkeessa:

(a) tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää:

(i) valmistajan (valmistajien) tai maahantuojan (maahantuojien) tunnistetiedot
siten kuin liitteessä IV olevassa 1 jaksossa täsmennetään;

(ii) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

(iii) tiedot aineen valmistuksesta ja käyttötavasta (käyttötavoista) siten kuin
liitteessä IV olevassa 3 jaksossa täsmennetään; näiden tietojen on katettava
kaikki rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat;

(iv) aineen luokituksen ja pakkausmerkinnät siten kuin liitteessä IV olevassa
4 jaksossa täsmennetään;

(v) ohjeet aineen turvallisesta käytöstä siten kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa
täsmennetään;

(vi) tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu liitteitä V–IX soveltamalla;

(vii) selkeät tutkimustiivistelmät tiedoista, jotka on saatu liitteitä V–IX soveltamalla,
jos sitä edellytetään liitteen I mukaisesti;

(viii) ilmoituksen siitä, onko tietoja tuotettu selkärankaisilla tehdyillä testeillä;

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

                                                
41 EUVL L 192, 31.7.2003, s. 40.
42 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
43 EUVL L
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(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, että hänen tiivistelmänsä ja selkeät
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on saatu liitteitä V–VIII soveltamalla
muista kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, voidaan jakaa maksua vastaan
myöhempien rekisteröijien kanssa;

(b) kemikaaliturvallisuusraportti, jos se vaaditaan 13 artiklan mukaan.

10 artikla
Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen toimittaminen

1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo valmistaa ja/tai kaksi tai useampi maahantuoja
aikoo tuoda maahan ainetta yhteisössä, ne voivat muodostaa yhteenliittymän
rekisteröintiä varten. Yksi valmistaja tai maahantuoja toimittaa osan rekisteröinnistä
muiden valmistajien ja/tai maahantuojien suostumuksella ja näiden puolesta toisen,
kolmannen ja neljännen alakohdan mukaisesti.

Yhteenliittymän kunkin jäsenen on toimitettava erikseen 9 artiklan ensimmäisen
kohdan a alakohdan i, ii ja iii ja viii alakohdassa täsmennetyt tiedot.

Valitun yhden valmistajan tai maahantuojan, joka toimittaa tiedot yhteenliittymän
muiden jäsenten puolesta, on toimitettava 9 artiklan ensimmäisen kohdan
a alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa täsmennetyt tiedot.

Yhteenliittymän jäsenet voivat itse päättää, toimittavatko ne 9 artiklan ensimmäisen
kohdan a alakohdan v alakohdassa ja b alakohdassa täsmennetyt tiedot erikseen vai
toimittaako valittu valmistaja tai maahantuoja nämä tiedot muiden puolesta.

2. Kukin rekisteröijä, joka on yhteenliittymän jäsen, maksaa ainoastaan yhden
kolmasosan rekisteröintimaksusta.

11 artikla
Tonnimäärän mukaisesti toimitettavat tiedot

1. Edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitetun teknisen asiakirja-
aineiston on sisällettävä kyseisen säännöksen vi, vii ja viii alakohdassa vähintään
seuraavat tiedot:

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai enemmän vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai enemmän vuodessa;

(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja liitteessä VII täsmennettyjen tietojen
toimittamista koskevat testausehdotukset niistä aineista, joita valmistaja
valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai enemmän vuodessa;

(d) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja liitteissä VII ja VIII täsmennettyjen
tietojen toimittamista koskevat testausehdotukset niistä aineista, joita
valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai enemmän
vuodessa.
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2. Heti kun jo rekisteröidyn aineen määrä saavuttaa seuraavan tonnimääräisen
kynnysarvon, on 1 kohdan mukaisesti edellytetyt asianmukaiset lisätiedot sekä näihin
lisätietoihin perustuvat mahdolliset rekisteröinnin muiden osien ajantasaistukset
toimitettava kemikaalivirastolle.

12 artikla
Yleiset vaatimukset aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevan tiedon tuottamisesta

1. Tietoa aineiden luontaisista ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla keinoilla kuin
testaamalla, erityisesti käyttämällä kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia rakenne-
aktiivisuusmalleja tai tietoja rakenteellisesti läheisistä aineista, edellyttäen että
liitteessä IX asetetut edellytykset täyttyvät.

2. Jos aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevan tiedon tuottamiseksi vaaditaan
testausta, on testit suoritettava liitteessä X säädettyjen testausmenetelmien
mukaisesti.

Tietoa aineiden luontaisista ominaisuuksista voidaan tuottaa muiden
testausmenetelmien mukaisesti edellyttäen, että liitteessä IX säädetyt edellytykset
täyttyvät.

3. Laboratoriokokeet ja -analyysit on suoritettava direktiivissä 87/18/ETY säädettyjen
hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden ja direktiivin 86/609/ETY säännösten
mukaisesti.

4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella rekisteröijällä on oikeus viitata tutkimuksiin ja
testiraportteihin, jäljempänä ‘tutkimukset’, jotka on aiemmin toimitettu samasta
aineesta, edellyttäen että hän voi osoittaa, että hän on nyt rekisteröimässä ainetta,
joka on sama kuin aiemmin rekisteröity, että myös sen puhtausaste ja epäpuhtauksien
laatu ovat samat, ja että hän voi toimittaa aiemman rekisteröijän (aiempien
rekisteröijien) antaman luvan, jonka mukaan hän saa käyttää kyseisiä tutkimuksia.

Uusi rekisteröijä ei kuitenkaan saa viitata tällaisiin tutkimuksiin niiden tietojen
toimittamiseksi, joita edellytetään liitteessä IV olevassa 2 jaksossa.

13 artikla
Kemikaaliturvallisuusraportti ja

velvollisuus soveltaa ja suosittaa toimenpiteitä riskien vähentämiseksi

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 4 artiklan soveltamista
kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 10 tonnia tai enemmän vuodessa.

Kemikaaliturvallisuusraportissa on dokumentoitava kemikaaliturvallisuusarviointi,
joka suoritetaan 2–7 kohdan ja liitteen I mukaisesti joko kustakin aineesta
sellaisenaan tai valmisteesta taikka aineryhmästä.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse suorittaa
aineesta, jota on valmisteessa, jos kyseisen valmisteeseen sisältyvän aineen pitoisuus
on vähäisempi kuin alhaisin seuraavista:

(a) sovellettavat pitoisuudet, jotka on määritelty direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan
3 kohdassa olevassa taulukossa;

(b) pitoisuusrajat, jotka on annettu direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;

(c) pitoisuusrajat, jotka on annettu direktiivin 1999/45/EY liitteessä II olevassa
B osassa;

(d) pitoisuusrajat, jotka on annettu direktiivin 1999/45/EY liitteessä III olevassa
B osassa;

(e) pitoisuusrajat, jotka on annettu X osaston nojalla perustettuun luokitusten ja
merkintöjen luetteloon tehdyssä ainetta koskevassa sovitussa kirjauksessa;

(f) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä XII mainitut perusteet.

3. Aineen kemikaaliturvallisuusarviointiin on sisällyttävä seuraavat vaiheet:

(a) ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi;

(b) aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisten
terveydelle aiheutuvien vaarojen arviointi;

(c) ympäristövaarojen arviointi;

(d) PBT- ja vPvB-aineiden arviointi.

4. Jos valmistaja tai maahantuoja päättelee 3 kohdan a–d vaiheiden suorittamisen
tuloksena, että aine täyttää direktiivin 67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi luokittelun
perusteet tai aine määritellään PBT- tai vPvB-aineeksi,
kemikaaliturvallisuusarviointiin on sisällyttävä seuraavat lisävaiheet:

(a) altistuksen arviointi;

(b) riskien karakterisointi.

Altistuksen arvioinnissa ja riskien karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä käyttötapoja.

5. Kemikaaliturvallisuusraportin ei tarvitse sisältää tarkastelua, joka koskee ihmisten
terveydelle seuraavista käyttötavoista aiheutuvia riskejä:

(a) käyttö elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa tarvikkeissa, jotka
kuuluvat neuvoston direktiivin 89/109/ETY44 soveltamisalaan;

                                                
44 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 38.
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(b) käyttö kosmeettisissa valmisteissa, jotka kuuluvat neuvoston direktiivin
76/768/ETY45 soveltamisalaan.

6. Kunkin valmistajan tai maahantuojan on määritettävä ja sovellettava asianmukaisia
toimenpiteitä kemikaaliturvallisuusarvioinnissa yksilöityjen riskien hallitsemiseksi ja
tarvittaessa suositettava niitä 29 artiklan mukaisesti toimittamissaan
käyttöturvallisuustiedotteissa.

7. Kunkin valmistajan tai maahantuojan, jolta edellytetään
kemikaaliturvallisuusarvioinnin suorittamista, on pidettävä
kemikaaliturvallisuusraporttinsa saatavilla ja ajan tasalla.

3 LUKU
POLYMEERIEN REKISTERÖINTI

14 artikla
Polymeerit

Polymeerit on vapautettu tämän osaston mukaisesta rekisteröinnistä.

4 LUKU
TIETYNTYYPPISIÄ ERISTETTYJÄ VÄLITUOTTEITA KOSKEVA

REKISTERÖINTIVELVOLLISUUS JA TIETOVAATIMUKSET

15 artikla
Tehtaalla käytettävien eristettyjen välituotteiden rekisteröinti

1. Valmistajan, joka valmistaa tehtaalla käytettävää eristettyä välituotetta yhden tonnin
tai enemmän vuodessa, on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä tehtaalla
käytettävälle eristetylle välituotteelle.

2. Tehtaalla käytettävää eristettyä välituotetta koskevan rekisteröinnin on sisällettävä
kaikki seuraavat tiedot siinä määrin kuin valmistaja kykenee toimittamaan ne ilman
lisätestausta, ja ne on annettava kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti
täsmentämässä lomakkeessa:

(a) valmistajan tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 1 jaksossa
täsmennetään;

(b) välituotteen tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

(c) välituotteen luokitus;

                                                
45 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.
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(d) saatavilla olevat tiedot välituotteen fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen
tai ympäristöön vaikuttavista ominaisuuksista.

16 artikla
Kuljetettavien eristettyjen välituotteiden rekisteröinti

1. Valmistajan, joka valmistaa, tai maahantuojan, joka tuo maahan kuljetettavaa
eristettyä välituotetta yhden tonnin tai enemmän vuodessa, on haettava
kemikaalivirastolta rekisteröintiä kuljetettavalle eristetylle välituotteelle.

2. Kuljetettavaa eristettyä välituotetta koskevan rekisteröinnin on sisällettävä kaikki
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti täsmentämässä
lomakkeessa:

(a) valmistajan tai maahantuojan tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa
1 jaksossa täsmennetään;

(b) välituotteen tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

(c) välituotteen luokitus;

(d) saatavilla olevat tiedot välituotteen fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen
tai ympäristöön vaikuttavista ominaisuuksista.

3. Sellaisen kuljetettavan eristetyn välituotteen rekisteröinnin, jota kuljetetaan
enemmän kuin 1 000 tonnia vuodessa, on sisällettävä liitteessä V täsmennetyt tiedot
2 kohdan mukaisesti edellytettyjen tietojen lisäksi.

Näiden tietojen tuottamiseen sovelletaan 12 artiklaa.

4. Edellä 2 ja 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin kuljetettaviin eristettyihin
välituotteisiin, joiden kuljetus muihin tehtaisiin tapahtuu tarkassa
sopimusperusteisessa valvonnassa, mukaan luettuna sopimusvalmistus, ja edellyttäen
että toisen (toisten) aineen (aineiden) synteesi kyseisestä välituotteesta tapahtuu
kyseisissä muissa tehtaissa seuraavien tarkasti valvottujen vaatimusten mukaisesti:

(a) aine on tiukasti eristettävä teknisin keinoin koko sen elinkaaren aikana,
mukaan luettuna tuotanto, kuljetus (mukaan luettuna kuljetus rautateillä,
maanteillä, sisävesillä, merillä tai ilmassa sekä putkikuljetus), puhdistus,
puhtaanapito ja kunnossapito, näytteenotto, analyysit, laitteiden/astioiden täyttö
ja tyhjennys, jätteiden käsittely/puhdistus sekä varastointi;

(b) jos altistuminen on mahdollista, on oltava käytettävissä menettelyjä ja
valvontatekniikoita, joilla minimoidaan päästöt ja niistä aiheutuva altistuminen;

(c) ainoastaan asianmukaisesti koulutettu ja luvan saanut henkilökunta voi
käsitellä ainetta;

(d) puhtaanapidon ja kunnossapidon yhteydessä on sovellettava erityismenettelyjä,
kuten huuhtelua ja pesua, ennen kuin järjestelmä avataan ja siihen mennään
sisälle;
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(e) kuljetusten on oltava direktiivin 94/55/EY vaatimusten mukaisia;

(f) onnettomuustapauksissa ja kun syntyy jätettä, on käytettävä menettelyjä ja/tai
valvontatekniikoita päästöjen ja niistä aiheutuvan altistumisen minimoimiseen
puhdistuksen tai puhtaanapidon ja kunnossapidon aikana;

(g) aineen käsittelyyn liittyvät menettelyt on dokumentoitava tarkasti, ja tehtaan
toiminnasta vastaavan on valvottava niitä tiukasti;

(h) rekisteröijän on pidettävä yllä tuotteita koskevaa laadunvalvontajärjestelmää ja
seurattava käyttäjiä a–g alakohdassa lueteltujen vaatimusten noudattamisen
varmistamiseksi.

Jos ensimmäisessä alakohdassa luetellut vaatimukset eivät täyty, rekisteröinnin on
sisällettävä 9 artiklassa täsmennetyt tiedot.

17 artikla
Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen toimittaminen

1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo valmistaa yhteisössä ja/tai kaksi tai useampi
maahantuoja aikoo tuoda yhteisöön tehtaalla käytettävää tai kuljetettavaa eristettyä
välituotetta, ne voivat muodostaa yhteenliittymän rekisteröintiä varten. Yksi
valmistaja tai maahantuoja toimittaa osan rekisteröinnistä muiden valmistajien ja/tai
maahantuojien suostumuksella ja näiden puolesta toisen ja kolmannen alakohdan
mukaisesti.

Yhteenliittymän kunkin jäsenen on toimitettava erikseen 15 artiklan 2 kohdan
a ja b alakohdassa ja 16 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa täsmennetyt tiedot.

Valitun yhden valmistajan tai maahantuojan, joka toimittaa tiedot yhteenliittymän
muiden jäsenten puolesta, on toimitettava 15 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja
16 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 3 kohdassa täsmennetyt tiedot.

2. Kukin rekisteröijä, joka on yhteenliittymän jäsen, maksaa ainoastaan yhden
kolmasosan rekisteröintimaksusta.

5 LUKU
KAIKKIA REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

18 artikla
Kemikaaliviraston velvollisuudet

1. Kemikaalivirasto kirjaa kullekin rekisteröinnille numeron, jota on käytettävä
kaikessa kyseistä rekisteröintiä koskevassa kirjeenvaihdossa, sekä
rekisteröintipäivän, joka on rekisteröinnin vastaanottamispäivä kemikaalivirastossa.
Kemikaalivirasto ilmoittaa viipymättä asianomaiselle valmistajalle tai
maahantuojalle rekisteröintinumeron ja rekisteröintipäivän.

2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa
rekisteröintipäivästä täydellisyystarkastuksen sen varmistamiseksi, että kaikki
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9 ja 11 artiklan tai 15 tai 16 artiklan mukaisesti edellytetyt osat on toimitettu. Jos on
kyse asteittain rekisteröitäviä aineita koskevasta rekisteröinnistä, joka on jätetty
21 artiklassa säädettyä asianomaista määräaikaa välittömästi edeltävien kahden
kuukauden aikana, kemikaalivirasto suorittaa kyseisen tarkastuksen kolmen
kuukauden kuluessa kyseisestä määräajasta. Täydellisyystarkastukseen ei kuulu
minkään toimitettujen tietojen tai perustelujen laadun tai riittävyyden arviointi.

Jos rekisteröintiasiakirjat ovat puutteelliset, kemikaalivirasto ilmoittaa rekisteröijälle
kolmen viikon kuluessa rekisteröintipäivästä, mitä lisätietoja edellytetään, jotta
rekisteröintiasiakirjat olisivat täydelliset tämän osaston mukaisesti, ja asettaa
kohtuullisen määräajan niiden toimittamiselle. Rekisteröijän on toimitettava kyseiset
lisätiedot kemikaalivirastolle asetetussa määräajassa. Kemikaalivirasto vahvistaa
lisätietojen jättämispäivän rekisteröijälle. Kemikaalivirasto suorittaa uuden
täydellisyystarkastuksen toimitettujen lisätietojen tarkastelemiseksi.

Kemikaalivirasto hylkää rekisteröinnin, jos rekisteröijä ei täydennä
rekisteröintiasiakirjojaan asetetussa määräajassa.

3. Kemikaalivirasto toimittaa rekisteröintiasiakirjat sekä rekisteröintinumeron,
rekisteröintipäivän, täydellisyystarkastuksen tuloksen ja mahdollisen
lisätietopyynnön sekä 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti asetetun määräajan
tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän
kuluessa rekisteröintipäivästä. Tämä asianomainen jäsenvaltio on jäsenvaltio, jossa
valmistus tapahtuu tai johon maahantuoja on sijoittautunut.

Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä rekisteröijän mahdollisesti toimittamat
lisätiedot asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

4. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty tämän artiklan 2 kohdan nojalla,
voidaan hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

19 artikla
Aineiden valmistus ja maahantuonti

1. Jollei 21 artiklassa toisin säädetä, yhteisössä ei saa valmistaa eikä sinne saa tuoda
aineita, joita ei ole rekisteröity asiaa koskevien tämän osaston säännösten mukaisesti.

Rekisteröijä voi aloittaa aineen valmistuksen tai maahantuonnin, ellei
kemikaalivirasto toisin ilmoita 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kolmen viikon
kuluessa rekisteröintipäivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 4 kohdan
neljännen alakohdan soveltamista.

Jos on kyse asteittain rekisteröitäviä aineita koskevista rekisteröinneistä, jotka on
jätetty 21 artiklassa säädettyä asianomaista määräaikaa edeltävien kahden kuukauden
aikana siten kuin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan, rekisteröijä voi jatkaa aineen
valmistusta tai maahantuontia kolmen kuukauden ajan kyseisestä määräajasta tai
siihen asti kun kemikaalivirasto hylkää rekisteröinnin, sen mukaan kumpi näistä
ajankohdista on aiempi.

2. Jos kemikaalivirasto on ilmoittanut rekisteröijälle, että hänen on toimitettava
lisätietoja 18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, rekisteröijä voi aloittaa
valmistuksen tai maahantuonnin, ellei kemikaalivirasto toisin ilmoita, kolmen viikon
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kuluessa siitä, kun kemikaalivirasto on vastaanottanut hänen
rekisteröintiasiakirjojensa täydentämiseksi tarvittavat lisätiedot, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 25 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan soveltamista.

3. Jos yksi valmistaja tai maahantuoja jättää osia rekisteröintiasiakirjoista muiden
valmistajien ja/tai maahantuojien puolesta, siten kuin 10 tai 17 artiklassa säädetään,
kyseiset muut valmistajat ja/tai maahantuojat saavat valmistaa ainetta yhteisössä tai
tuoda sitä maahan vasta tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyn määräajan päätyttyä
ja edellyttäen, että kemikaalivirasto ei ole toisin ilmoittanut muiden puolesta
toimivan yhden valmistajan tai maahantuojan rekisteröinnin osalta.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan tehtaalla käytettäviin eristettyihin välituotteisiin ja
kuljetettaviin eristettyihin välituotteisiin.

20 artikla
Rekisteröijien muut velvollisuudet

1. Rekisteröinnin jälkeen rekisteröijä on vastuussa siitä, että hän oma-aloitteisesti ja
viipymättä ilmoittaa kemikaalivirastolle kirjallisesti seuraavista asioista
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti täsmentämää lomaketta käyttäen:

(a) muutos rekisteröijän asemassa, kuten valmistaja tai maahantuoja, tai
tunnistetiedoissa, kuten nimi tai osoite;

(b) muutos aineen koostumuksessa siten kuin liitteessä IV täsmennetään;

(c) merkittävät muutokset vuotuisissa määrissä tai kokonaismäärissä, jotka
rekisteröijä valmistaa tai tuo maahan;

(d) uudet käyttötavat, joita varten ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan ja joista
rekisteröijän voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen;

(e) merkittävä uusi tieto riskeistä, joita aineesta aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai
ympäristölle ja joista rekisteröijän voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen;

(f) muutos aineen luokittelussa ja pakkausmerkinnöissä;

(g) ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa.

Kemikaalivirasto toimittaa nämä tiedot asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle.

2. Jos tapaus kuuluu 10 tai 17 artiklan soveltamisalaan, on kunkin rekisteröijän
toimitettava erikseen 1 kohdan c alakohdassa täsmennetyt tiedot.
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6 LUKU
ASTEITTAIN REKISTERÖITÄVIIN AINEISIIN JA ILMOITETTUIHIN

AINEISIIN SOVELLETTAVAT SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

21 artikla
Asteittain rekisteröitäviä aineita koskevat erityissäännökset

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin kolmen vuoden aikana tämän
asetuksen voimaantulosta:

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on luokiteltu karsinogeenisuus-,
mutageenisuus- tai lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 direktiivin
67/548/ETY mukaisesti ja joita jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai enemmän vuodessa vähintään kerran
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen;

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai enemmän vuodessa vähintään kerran
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden vuoden aikana tämän asetuksen
voimaantulosta sellaisiin asteittain rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin valmistaja
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai enemmän vuodessa
vähintään kerran tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista vuoden aikana tämän asetuksen
voimaantulosta sellaisiin asteittain rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin valmistaja
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai enemmän
vuodessa vähintään kerran tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

22 artikla
Ilmoitetut aineet

1. Tämän osaston soveltamiseksi pidetään direktiivin 67/548/ETY mukaisesti annettua
ilmoitusta rekisteröintinä, ja kemikaalivirasto antaa sille rekisteröintinumeron
vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

2. Jos valmistetun tai maahantuodun ilmoitetun aineen määrä valmistajaa tai
maahantuojaa kohti nousee 11 artiklassa tarkoitettuun seuraavaan tonnimääräiseen
kynnykseen, kyseistä tonnimääräistä kynnystä sekä kaikkia alempia tonnimääräisiä
kynnyksiä vastaavat vaadittavat lisätiedot on toimitettava 9 ja 11 artiklan mukaisesti,
ellei niitä jo ole toimitettu kyseisten artiklojen mukaisesti.



91

III OSASTO
TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ JA TARPEETTOMIEN TESTIEN

VÄLTTÄMINEN

1 LUKU
TAVOITTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT

23 artikla
Tavoitteet ja yleiset säännöt

1. Tarpeettomien eläinkokeiden välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin testeihin
ryhdyttävä tämän asetuksen soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä keinona. On myös
tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin muiden testien tarpeettoman päällekkäisyyden
rajoittamiseksi.

2. Tietojen yhteiskäyttö ja yhteinen toimittaminen tämän asetuksen mukaisesti voi
koskea teknisiä tietoja ja erityisesti aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevia
tietoja. Rekisteröijien on pidättäydyttävä vaihtamasta tietoja liiketoiminnastaan,
erityisesti tuotantokapasiteetista, tuotannon tai myynnin määrästä, maahantuonnin
määrästä tai markkinaosuuksista.

3. Kemikaalivirasto voi antaa vapaasti kaikkien muiden rekisteröijien tai mahdollisten
rekisteröijien käyttöön tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät tutkimuksista,
jotka on toimitettu rekisteröinnin yhteydessä vähintään 10 vuotta aiemmin.

4. Muiden kuin selkärankaisilla tehtävien testien osalta tätä osastoa sovelletaan
mahdollisiin rekisteröijiin ainoastaan, jos aiemmat rekisteröijät ovat antaneet
myöntävän ilmoituksen 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan x alakohdan
soveltamista varten.

2 LUKU
MUITA KUIN ASTEITTAIN REKISTERÖITÄVIÄ AINEITA KOSKEVAT

SÄÄNNÖT

24 artikla
Rekisteröintiä edeltävä selvitysvelvollisuus

1. Ennen kuin selkärankaisilla tehdään testejä rekisteröintiin liittyvien tietovaatimusten
täyttämiseksi, on sovellettava 2, 3 ja 4 kohtaa.

2. Mahdollisen rekisteröijän on tutkittava 73 artiklan 2 kohdan d alakohdassa
tarkoitettua tietokantaa selvittääkseen, onko sama aine jo rekisteröity.

3. Mahdollisen rekisteröijän on tiedusteltava kemikaalivirastolta, onko rekisteröintiä jo
haettu samalle aineelle. Hänen on toimitettava tiedustelun mukana
kemikaalivirastolle kaikki seuraavat tiedot:
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(a) omat tunnistetietonsa;

(b) aineen tunnistetiedot liitteessä IV olevan 2.1 ja 2.3 jakson mukaisesti;

(c) selostus siitä, mitkä tietovaatimukset edellyttäisivät hänen tekevän uusia
tutkimuksia selkärankaisilla;

(d) selostus siitä, mitkä tietovaatimukset edellyttäisivät hänen tekevän muita uusia
tutkimuksia.

4. Jos samaa ainetta ei ole aiemmin rekisteröity, kemikaaliviraston on ilmoitettava
asiasta mahdolliselle rekisteröijälle.

5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin,
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle rekisteröijälle viipymättä aiemman
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimet ja osoitteet sekä tiivistelmät tai selkeät
tutkimustiivistelmät merkityksellisistä selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista, jotka
nämä mahdollisesti ovat jo toimittaneet.

Näitä tutkimuksia ei pidä toistaa.

Lisäksi kemikaalivirasto antaa mahdolliselle rekisteröijälle tiedoksi asiaankuuluvat
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät tutkimuksista, jotka aiemmat rekisteröijät
ovat jo toimittaneet, jotka eivät liity selkärankaisiin ja joista aiemmat rekisteröijät
ovat antaneet myöntävän ilmoituksen 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan
x alakohdan soveltamista varten.

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti aiemmille rekisteröijille mahdollisen
rekisteröijän nimen ja osoitteen.

6. Jos toinen mahdollinen rekisteröijä on esittänyt tiedustelun samasta aineesta,
kemikaalivirasto ilmoittaa kummallekin mahdolliselle rekisteröijälle viipymättä
toisen mahdollisen rekisteröijän nimen ja osoitteen sekä selkärankaisilla suoritettavat
tutkimukset, jotka kummaltakin edellytetään.

25 artikla
Olemassa olevien tietojen yhteiskäyttö rekisteröijien kesken

1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin
10 vuotta aikaisemmin siten kuin 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitetaan, mahdollisen
rekisteröijän on pyydettävä aiemmalta rekisteröijältä (aiemmilta rekisteröijiltä)
tiedot, jotka liittyvät selkärankaisilla tehtyihin testeihin ja joita hän tarvitsee
rekisteröintiä varten. Hän voi pyytää rekisteröijiltä tietoja, jotka liittyvät muihin kuin
selkärankaisilla tehtyihin testeihin, joista aiemmat rekisteröijät ovat antaneet
myöntävän ilmoituksen 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan x alakohdan
soveltamista varten.

2. Saman aineen mahdollisen rekisteröijän ja aiemman rekisteröijän (rekisteröijien) on
ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen sopimukseen kaikentyyppisiin
testeihin liittyvien tutkimusten tulosten yhteiskäytöstä ja niiden luovuttamisesta
toiselle osapuolelle. Tällainen sopimus voidaan korvata saattamalla asia
välimiesoikeuden ratkaistavaksi ja hyväksymällä välitystuomio.
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3. Jos tutkimusten yhteiskäytöstä on päästy sopimukseen, aiemman rekisteröijän
(aiempien rekisteröijien) on annettava kyseisiä tutkimuksia koskevien tietojen
käyttölupa mahdolliselle rekisteröijälle kahden viikon kuluessa maksun
vastaanottamisesta.

Uuden rekisteröijän on viitattava näihin tutkimuksiin rekisteröintiasiakirjoissaan ja
liitettävä niihin aiemman rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) antama tietojen
käyttölupa.

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa
kemikaalivirastolle ja aiemmalle rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) asiasta
vähintään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on vastaanottanut
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimen ja
osoitteen.

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto tekee
päätöksen siitä, että hänen saatavilleen annetaan tiivistelmät tai selkeät
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista tai niiden tulokset tositetta vastaan,
jonka mukaan hän on maksanut aiemmalle rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille)
50 prosenttia tämän (näiden) osoittamista kustannuksista.

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle kustannuksista 5 kohdassa säädetyn määräajan
kuluessa, kemikaalivirasto tekee pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen
rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä)
on oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 50 prosenttia kustannuksista, ja
vaateelle voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa tuomioistuimissa.

7. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty tämän artiklan 5 ja 6 kohdan nojalla,
voidaan hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

8. Edellä 19 artiklan 1 kohdan mukaista rekisteröinnin odotusaikaa pidennetään uuden
rekisteröijän osalta neljällä kuukaudella, jos aiempi rekisteröijä sitä pyytää.

3 LUKU
ASTEITTAIN REKISTERÖITÄVIÄ AINEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

26 artikla
Asteittain rekisteröitäviä aineita koskeva ennakkorekisteröintivelvollisuus

1. Saadakseen hyödyntää 21 artiklassa säädettyä siirtymäjärjestelmää, kunkin asteittain
rekisteröitävän aineen mahdollisen rekisteröijän on toimitettava kaikki seuraavat
tiedot kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti täsmentämää
lomaketta käyttäen:
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(a) aineen nimi ja soveltuvin osin aineryhmä, mukaan luettuna mahdollinen
Einecs- ja CAS-numero, jos ne ovat saatavilla;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä yhteyshenkilön nimi;

(c) rekisteröinnille tarkoitettu määräaika ja/tai tonnimääräinen taso;

(d) viittaus fysikaalis-kemiallisiin, toksikologisiin ja ympäristötoksikologisiin
päätepisteisiin ja/tai ominaisuuksiin, joista rekisteröijällä on mahdollisesti
käytettävissään asiaankuuluvat tutkimukset tai tiedot rekisteröintiin liittyviä
tietovaatimuksia varten;

(e) ilmoitus siitä, sisältyykö d alakohdassa tarkoitettuihin tutkimuksiin
selkärankaisilla tehtyjä testejä, ja jos ei, aikooko hän antaa myöntävän
ilmoituksen 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan x alakohdan
soveltamista varten rekisteröintinsä kanssa.

Mahdollinen rekisteröijä voi toimittaa ensimmäisen alakohdan mukaisesti
toimitettavat tiedot vain niistä päätepisteistä ja/tai ominaisuuksista, joista
edellytetään testejä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava viimeistään 18 kuukautta ennen

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa, joka koskee asteittain
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai
enemmän vuodessa;

(b) edellä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä määräaikaa, joka koskee asteittain
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1 tonni tai
enemmän vuodessa.

3. Rekisteröijät, jotka eivät toimita 1 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi vedota
21 artiklaan.

4. Valmistajat, jotka valmistavat, ja maahantuojat, jotka tuovat maahan asteittain
rekisteröitäviä aineita vähemmän kuin yhden tonnin vuodessa, sekä jatkokäyttäjät
voivat toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kemikaalivirastolle kemikaaliviraston
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä lomakkeessa.

5. Kemikaalivirasto tallentaa tietokantaan tiedot, jotka on toimitettu 1–4 kohdan
mukaisesti. Kemikaalivirasto myöntää niille valmistajille ja maahantuojille oikeuden
tutustua näihin kustakin aineesta tallennettuihin tietoihin, jotka ovat toimittaneet
kyseisestä aineesta tietoja 1–4 kohdan mukaisesti. Myös jäsenvaltioiden
toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus tutustua näihin tietoihin.

27 artikla
Ainetta koskevan tietojenvaihdon foorumit

1. Kaikki valmistajat ja maahantuojat, jotka ovat toimittaneet tietoja kemikaalivirastolle
26 artiklan mukaisesti samasta asteittain rekisteröitävästä aineesta, ovat osapuolina
kyseistä ainetta koskevassa tietojenvaihtofoorumissa.
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2. Kunkin foorumin tavoitteena on tietoja vaihtamalla minimoida testien
päällekkäisyys. Foorumin osapuolien on toimitettava muille osapuolille olemassa
olevat tutkimukset, vastattava muiden osapuolien tietopyyntöihin, todettava
yhteisesti uusien tutkimusten tarve ja järjestettävä niiden toteuttaminen.

28 artikla
Selkärankaisilla tehtyihin testeihin liittyvien tietojen yhteiskäyttö

1. Ennen testien suorittamista selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien tietovaatimusten
täyttämiseksi tietojenvaihtofoorumin osapuolten on selvitettävä 26 artiklassa
tarkoitettua tietokantaa tutkimalla ja tiedustelemalla asiaa fooruminsa piirissä, onko
asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. Jos jollakin foorumin osapuolella on hallussaan
asiaankuuluva tutkimus, kyseisen foorumin sen osapuolen, jonka olisi suoritettava
testi selkärankaisilla, on pyydettävä kyseistä tutkimusta kahden kuukauden kuluessa
26 artiklan 2 kohdassa säädetystä määräajasta.

Kahden viikon kuluessa pyynnöstä tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle osapuolelle (osapuolille). Tämän
osapuolen (osapuolten) ja haltijan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin
päästäkseen sopimukseen siitä, miten kustannukset olisi jaettava. Jos he eivät pääse
tällaiseen sopimukseen, kustannukset on jaettava tasan. Tutkimuksen haltijan on
toimitettava tutkimus kahden viikon kuluessa maksun vastaanottamisesta.

2. Jos kenelläkään foorumin osapuolella ei ole saatavilla asiaankuuluvaa
selkärankaisilla tehtyä tutkimusta, osapuolen on otettava yhteyttä muihin kyseisen
foorumin osapuoliin, jotka ovat toimittaneet tietoja aineen samasta tai
samankaltaisesta käyttötavasta ja joiden olisi mahdollisesti suoritettava kyseinen
tutkimus. Osapuolten on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen
sopimukseen siitä, kuka suorittaa tutkimuksen muiden osapuolten puolesta.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen haltija kieltäytyy toimittamasta joko näyttöä
kyseisen tutkimuksen kustannuksista tai itse tutkimusta toiselle osapuolelle
(osapuolille), toisen osapuolen (osapuolten) on toimittava siten kuin foorumin
piirissä ei olisi saatavilla asiaankuuluvaa tutkimusta, ellei toinen rekisteröijä ole jo
toimittanut tiivistelmää tai selkeää tutkimustiivistelmää kyseisestä tutkimuksesta.
Tällaisissa tapauksissa kemikaalivirasto tekee päätöksen, jonka mukaan kyseinen
tiivistelmä tai selkeä tutkimustiivistelmä asetetaan toisen osapuolen (osapuolten)
saataville. Toisella rekisteröijällä on oikeus vaatia osapuolilta yhtäläistä osuutta
kustannuksista, ja vaateelle voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa
tuomioistuimissa.

4. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty tämän artiklan 3 kohdan nojalla,
voidaan hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

5. Tutkimuksen haltijalle, joka on kieltäytynyt toimittamasta joko tietoa 3 kohdassa
tarkoitetun tutkimuksen kustannuksista tai itse tutkimusta, on määrättävä
seuraamuksia 123 artiklan mukaisesti.
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IV OSASTO
TIEDOTTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA

29 artikla
Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen aineen tai valmisteen markkinoille
saattamisesta vastaavan henkilön, eli valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän tai
jakelijan, on toimitettava vastaanottajalle, joka on aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä
tai jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu käyttöturvallisuustiedote.

2. Toimitusketjun jokaisen toimijan, jonka edellytetään 13 tai 34 artiklan nojalla
suorittavan kemikaaliturvallisuusarvioinnin osana aineen rekisteröintiä, on
varmistettava, että käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tähän
arviointiin sisältyviä tietoja.

Jos käyttöturvallisuustiedote laaditaan valmistetta varten, toimitusketjun toimija voi
suorittaa valmisteen kemikaaliturvallisuusarvioinnin liitteen I b mukaisesti. Siinä
tapauksessa riittää, että käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tiedot vastaavat
valmisteen kemikaaliturvallisuusraporttia eikä kunkin valmisteeseen sisältyvän
aineen kemikaaliturvallisuusraporttia.

3. Jos valmiste ei täytä direktiivin 1999/45/EY 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia vaaralliseksi
luokittelun perusteita mutta se sisältää yksittäisinä pitoisuuksina vähintään
1 painoprosentin muiden kuin kaasumaisten valmisteiden osalta ja vähintään
0,2 tilavuusprosenttia kaasumaisten valmisteiden osalta vähintään yhtä sellaista
ainetta, joka aiheuttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle, tai yhtä sellaista ainetta,
josta yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo, valmisteen
markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön, eli valmistajan, maahantuojan,
jatkokäyttäjän tai jakelijan, on toimitettava jatkokäyttäjän pyynnöstä liitteen I a
mukaisesti laadittu käyttöturvallisuustiedote.

4. Käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa, jos yleisölle tarjottavista tai
myytävistä vaarallisista aineista tai valmisteista annetaan riittävät tiedot, joiden
perusteella käyttäjät voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet terveyden,
turvallisuuden ja ympäristön suojaamiseksi, paitsi jos jatkokäyttäjä pyytää sen.

5. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä,
joissa aine tai valmiste saatetaan markkinoille, jos jatkokäyttäjä sitä pyytää.

6. Käyttöturvallisuustiedote on päivättävä, ja sen on sisällettävä seuraavat kohdat:

1. aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot;

2. vaaran yksilöinti;

3. koostumus ja/tai ainesosia koskevat tiedot;

4. ensiaputoimenpiteet;
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5. palontorjuntatoimenpiteet;

6. toimenpiteet päästövahingoissa;

7. käsittely ja varastointi;

8. altistuksen torjuminen ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet;

9. fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet;

10. stabiilisuus ja reaktiivisuus;

11. myrkyllisyyteen liittyvät tiedot;

12. tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle;

13. jätteiden loppusijoitukseen liittyvät näkökohdat;

14. kuljetuksia koskevat tiedot;

15. lainsäädäntöä koskevat tiedot;

16. muut tiedot.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi suoritetaan, on asiaankuuluvat altistusskenaariot
liitettävä käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

7. Yksilöityjen käyttötapojen osalta jatkokäyttäjän on käytettävä hänelle toimitetun
käyttöturvallisuustiedotteen soveltuvia tietoja.

8. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään
ajankohtana, jona ainetta toimitetaan ensimmäisen kerran tämän asetuksen
voimaantulon jälkeen. Aineen toimittajien on viipymättä saatettava se ajan tasalle
seuraavissa tilanteissa:

(a) heti kun tulee saataville uusia tietoja, jotka voivat olla tarpeen asianmukaisten
riskinhallintatoimenpiteiden määrittelemiseksi ja soveltamiseksi;

(b) kun aine on rekisteröity;

(c) kun lupa on myönnetty tai evätty;

(d) kun on asetettu rajoitus.

Uusi ajantasaistettu versio tiedoista, varustettuna merkinnällä ”Tarkistus:
(päivämäärä)”, on toimitettava maksutta kaikille aiemmille vastaanottajille, joille
asianomainen toimija on toimittanut ainetta tai valmistetta edellisten 12 kuukauden
aikana.
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30 artikla
Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa eteenpäin aineista ja valmisteista, joista ei

edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta

1. Kaikkien ainetta sellaisenaan tai valmisteessa koskevan toimitusketjun toimijoiden,
joiden ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta 29 artiklan mukaisesti, on
ilmoitettava seuraavat tiedot toimitusketjussa eteenpäin välittömälle jatkokäyttäjälle
tai jakelijalle:

(a) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat
saatavilla;

(b) tieto siitä, onko aine luvanvarainen, ja yksityiskohtaiset tiedot VII osaston
nojalla tässä toimitusketjussa mahdollisesti myönnetyistä tai evätyistä luvista;

(c) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista VIII osaston nojalla asetetuista
rajoituksista;

(d) muut ainetta koskevat saatavilla olevat ja olennaiset tiedot, jotka ovat tarpeen
asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden määrittelemiseksi ja
soveltamiseksi.

2. Tiedot on toimitettava kirjallisesti viimeistään ajankohtana, jona ainetta toimitetaan
ensimmäisen kerran tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Aineen toimittajien on
saatettava nämä tiedot ajan tasalle ja tiedotettava niistä viipymättä toimitusketjussa
eteenpäin seuraavissa tilanteissa:

(a) heti kun tulee saataville uusia tietoja, jotka voivat olla tarpeen asianmukaisten
riskinhallintatoimenpiteiden määrittelemiseksi ja soveltamiseksi;

(b) kun aine on rekisteröity;

(c) kun lupa on myönnetty tai evätty;

(d) kun on asetettu rajoitus.

Nämä uudet tiedot on toimitettava maksutta kaikille aiemmille vastaanottajille, joille
asianomainen toimija on toimittanut ainetta tai valmistetta edellisten 12 kuukauden
aikana.

31 artikla
Velvollisuus tiedottaa aineista ja valmisteista toimitusketjussa taaksepäin

Aineen tai valmisteen toimitusketjun toimijoiden on ilmoitettava seuraavat tiedot
toimitusketjussa taaksepäin edelliselle toimijalle tai jakelijalle:

(a) uudet tiedot vaarallisista ominaisuuksista, riippumatta asianomaisista käyttötavoista;

(b) mahdolliset muut tiedot, jotka saattavat asettaa kyseenalaiseksi heille toimitetussa
käyttöturvallisuustiedotteessa yksilöityjen riskinhallintatoimenpiteiden
asianmukaisuuden; se toimitetaan ainoastaan yksilöidyistä käyttötavoista.
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Jakelijoiden on toimitettava nämä tiedot toimitusketjussa taaksepäin edelliselle toimijalle tai
jakelijalle.

32 artikla
Työntekijöiden mahdollisuus saada käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyvät tiedot

Työnantajan on taattava työntekijöilleen ja heidän edustajilleen mahdollisuus saada tiedot,
jotka on toimitettu 29 ja 30 artiklan mukaisesti niistä aineista, joita he käyttävät tai joille he
voivat altistua työnsä aikana.

33 artikla
Velvollisuus säilyttää tiedot

Toimitusketjun kaikkien toimijoiden on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki tiedot,
joita ne tarvitsevat tämän asetuksen mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, vähintään
10 vuoden ajan sen jälkeen, kun ne ovat viimeksi valmistaneet, tuoneet maahan, toimittaneet
tai käyttäneet ainetta sellaisenaan tai valmisteessa. Toimitusketjun toimijan on toimitettava
pyynnöstä viipymättä nämä tiedot tai annettava ne saataville sen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, johon kyseinen toimitusketjun toimija on sijoittautunut, tai
kemikaalivirastolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta II ja VI osaston soveltamista.
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V OSASTO
JATKOKÄYTTÄJÄT

34 artikla
Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnit ja velvollisuus soveltaa ja suosittaa

toimenpiteitä riskien vähentämiseksi

1. Jatkokäyttäjä voi toimittaa tietoja rekisteröinnin valmistelun avustamiseksi.

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle,
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle kirjallisesti aineen käyttötapoja ja pyytää, että
niistä tulisi yksilöityjä käyttötapoja. Näin tehdessään hänen on toimitettava riittävät
tiedot, joiden avulla tavarantoimittaja voi laatia altistusskenaarion jatkokäyttäjän
käyttötapaa varten tavarantoimittajan kemikaaliturvallisuusarviointiin.

3. Rekisteröityjen aineiden osalta valmistajan tai maahantuojan on noudatettava
13 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia ennen kuin hän seuraavan kerran toimittaa
ainetta pyynnön esittäneelle jatkokäyttäjälle, edellyttäen että pyyntö on esitetty
vähintään kuukautta ennen toimitusta tai kuukauden kuluessa pyynnöstä, sen mukaan
kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Asteittain rekisteröitävien aineiden
osalta valmistajan tai maahantuojan on noudatettava tätä pyyntöä ja 13 artiklassa
säädettyjä velvollisuuksia ennen 21 artiklassa säädettyä asianomaista määräaikaa,
edellyttäen että jatkokäyttäjä esittää pyyntönsä viimeistään 12 kuukautta ennen
kyseistä määräaikaa.

4. Ainetta sellaisenaan tai valmisteessa käyttävän jatkokäyttäjän on laadittava
kemikaaliturvallisuusraportti liitteen XI mukaisesti kaikista käyttötavoista, jotka
poikkeavat hänelle käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetussa altistusskenaariossa
kuvatuista edellytyksistä.

Jos jatkokäyttäjä toteuttaa tai suosittaa altistusskenaariota, joka sisältää vähintään
hänelle toimitetussa altistusskenaariossa kuvatut edellytykset, hänen ei tarvitse laatia
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia kemikaaliturvallisuusraporttia kummassakaan
seuraavista tapauksista:

(a) käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista aineen mukana ei vaadita;

(b) hänen tavarantoimittajansa ei edellytetä laativan kemikaaliturvallisuusraporttia.

5. Jatkokäyttäjän on määritettävä, sovellettava ja tarvittaessa suositettava asianmukaisia
toimenpiteitä niiden riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi, jotka on yksilöity
kummassa tahansa seuraavista:

(a) hänelle toimitetussa käyttöturvallisuustiedotteessa (-tiedotteissa);

(b) hänen omassa kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan.
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6. Jatkokäyttäjien on pidettävä kemikaaliturvallisuusraporttinsa saatavilla ja ajan
tasalla.

7. Edellä 13 artiklan 2 ja 5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

35 artikla
Jatkokäyttäjien velvollisuus ilmoittaa tietoja

1. Ennen sellaisen aineen tietyn käytön aloittamista, jonka toimitusketjun aiempi
toimija on rekisteröinyt 5 tai 16 artiklan mukaisesti, jatkokäyttäjän on ilmoitettava
kemikaalivirastolle tämän artiklan 2 kohdassa täsmennetyt tiedot, jos hänelle
toimitettu käyttöturvallisuustiedote sisältää altistusskenaarion ja jatkokäyttäjä käyttää
ainetta tavalla, jota kyseisessä altistusskenaariossa kuvatut edellytykset eivät kata.

2. Jatkokäyttäjän ilmoittamien tietojen on sisällettävä seuraavat tiedot
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti täsmentämässä lomakkeessa:

(a) jatkokäyttäjän tunnistetiedot ja yhteystiedot;

(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat
saatavilla;

(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

(d) valmistajan (valmistajien) tai maahantuojan (maahantuojien) tunnistetiedot, jos
ne ovat tiedossa;

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta (käyttötavoista);

(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä
tarpeellisena kemikaaliturvallisuusarviointinsa täydentämiseksi.

3. Jatkokäyttäjän on saatettava nämä tiedot ajan tasalle viipymättä, jos 1 kohdan
mukaisesti toimitettuihin tietoihin tulee muutos.

4. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 108 artiklan
mukaisesti täsmentämässä lomakkeessa, jos hänen aineelle antamansa luokitus eroaa
hänen tavarantoimittajansa tekemästä luokituksesta.

5. Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, jota
jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin
vuodessa.

36 artikla
Jatkokäyttäjän velvollisuuksien soveltaminen

1. Jatkokäyttäjien edellytetään noudattavan 34 artiklan vaatimuksia viimeistään
12 kuukauden kuluttua rekisteröintinumeron vastaanottamisesta, jonka heidän
tavarantoimittajansa ilmoittavat heille käyttöturvallisuustiedotteessa.
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2. Jatkokäyttäjien edellytetään noudattavan 35 artiklan vaatimuksia viimeistään
6 kuukauden kuluttua rekisteröintinumeron vastaanottamisesta, jonka heidän
tavarantoimittajansa ilmoittavat heille käyttöturvallisuustiedotteessa.
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VI OSASTO
AINEIDEN ARVIOINTI

1 LUKU
SOVELTAMISALA

37 artikla
Soveltamisala

Polymeerit on vapautettu tämän osaston mukaisesta arvioinnista.

2 LUKU
ASIAKIRJA-AINEISTON ARVIOINTI

38 artikla
Toimivaltainen viranomainen

1. Toimivaltainen viranomainen on 39–43 artiklan soveltamista varten sen jäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen, jossa valmistus tapahtuu tai johon maahantuoja on
sijoittautunut.

2. Jos useat valmistajat tai maahantuojat ovat muodostaneet yhteenliittymän
10 tai 17 artiklan mukaisesti, toimivaltainen viranomainen on sen yhden valmistajan
tai maahantuojan toimivaltainen viranomainen, joka toimittaa tiedot
kemikaalivirastolle muiden puolesta 10 tai 17 artiklan mukaisesti.

39 artikla
Testejä koskevien ehdotusten tarkastelu

1. Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava kaikki rekisteröintiasiakirjoissa tai
jatkokäyttäjien raporteissa esitetyt testausehdotukset, joiden tarkoituksena on tuottaa
aineesta liitteissä VII ja VIII täsmennetyt tiedot.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelun perusteella
laadittava jokin seuraavista päätöksistä, ja kyseinen päätös on tehtävä
48 ja 49 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti:

(a) päätös, jossa vaaditaan asianomaista rekisteröijää (rekisteröijiä) tai
jatkokäyttäjää (jatkokäyttäjiä) suorittamaan ehdotettu testi ja asetetaan
määräaika testitulosten tiivistelmän toimittamiselle, tai selkeän
tutkimustiivistelmän toimittamiselle, jos sellaista edellytetään liitteessä I;

(b) edellä olevan a alakohdan mukainen päätös, jossa kuitenkin muutetaan ehtoja,
joiden mukaisesti testi on suoritettava;

(c) päätös, jossa testausehdotus hylätään.

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut tiedot kemikaalivirastolle.
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40 artikla
Rekisteröintien vaatimustenmukaisuuden tarkistus

1. Toimivaltainen viranomainen voi tutkia minkä tahansa rekisteröinnin varmistaakseen
toisen tai molemmat seuraavista seikoista:

(a) 9 artiklan mukaisesti toimitetussa teknisessä asiakirja-aineistossa olevat tiedot
ovat 9, 11 ja 12 artiklan ja liitteiden IV–VIII vaatimusten mukaiset;

(b) tietoja koskevien vakiovaatimusten mukautukset ja niihin liittyvät perustelut,
jotka on toimitettu teknisessä asiakirja-aineistossa, ovat tällaisia mukautuksia
koskevien, liitteissä V–VIII asetettujen sääntöjen sekä liitteessä IX asetettujen
yleisten sääntöjen mukaiset.

2. Toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdan nojalla suoritetun tarkistuksen perusteella
laatia luonnoksen päätökseksi, jossa rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan
toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan rekisteröinnin (rekisteröintien)
saattamiseksi asianomaisten tietovaatimusten mukaiseksi, ja kyseinen päätös on
tehtävä 48 ja 49 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut tiedot kemikaalivirastolle.

41 artikla
Toimitettujen tietojen tarkistus ja asiakirja-aineiston arviointia seuraavat toimet

1. Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava kaikki 39 tai 40 artiklan mukaisesti tehdyn
päätöksen johdosta toimitetut tiedot ja laadittava tarvittaessa asianmukaiset päätökset
39 tai 40 artiklan mukaisesti.

2. Kun asiakirja-aineiston arviointi on saatettu päätökseen, toimivaltaisen viranomaisen
on käytettävä tästä arvioinnista saatuja tietoja 43a a artiklan 1 kohdan, 56 artiklan
3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan soveltamista varten, ja toimitettava saadut tiedot
komissiolle, kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille. Toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava komissiolle, kemikaalivirastolle, rekisteröijälle ja
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille päätelmistään siitä, olisiko
saatuja tietoja käytettävä tai miten niitä käytettäisiin.

42 artikla
Testejä koskevien ehdotusten tarkastelua koskeva menettely ja määräajat

1. Toimivaltaisen viranomaisen, joka aloittaa testausehdotuksen arvioinnin 39 artiklan
mukaisesti, on ilmoitettava siitä kemikaalivirastolle.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava päätösluonnos 39 artiklan 2 kohdan
mukaisesti 120 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kemikaalivirastolta
testausehdotuksen sisältävän rekisteröintiasiakirjan tai jatkokäyttäjän raportin.

3. Asteittain rekisteröitävien aineiden osalta toimivaltaisen viranomaisen on laadittava
päätösluonnokset 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

(a) viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kaikista niistä
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa
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määräajassa ja jotka sisältävät testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on
täyttää liitteissä VII ja VIII olevat tietovaatimukset;

(b) yhdeksän vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kaikista niistä
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa
määräajassa ja jotka sisältävät testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on
täyttää ainoastaan liitteessä VII olevat tietovaatimukset;

(c) edellä a ja b alakohdassa säädettyjen määräaikojen jälkeen kaikista niistä
rekisteröinneistä, jotka sisältävät testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

4. Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lopettaa 39 artiklan mukaiset
arviointitoimensa asteittain rekisteröitävän aineen osalta, sen on ilmoitettava siitä
kemikaalivirastolle.

43 artikla
Vaatimustenmukaisuuden tarkistusta koskeva menettely ja määräajat

1. Toimivaltaisen viranomaisen, joka aloittaa rekisteröinnin vaatimustenmukaisuuden
arvioinnin 40 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava siitä kemikaalivirastolle.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava päätösluonnos 40 artiklan 2 kohdan
mukaisesti 12 kuukauden kuluessa aineen arvioinnin alkamisesta.

3. Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lopettaa 40 artiklan mukaiset
arviointitoimensa asteittain rekisteröitävän aineen osalta, sen on ilmoitettava siitä
kemikaalivirastolle.

3 LUKU
AINEEN ARVIOINTI

43a artikla
Aineen arvioinnin perusteet

Jotta saavutetaan yhdenmukainen lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii perusteet aineiden
etusijajärjestyksen laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. Etusijajärjestys laaditaan riskin
perusteella. Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja altistusta koskevien tietojen sekä
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. Kemikaalivirasto tekee päätöksen perusteista, joilla
laaditaan aineiden etusijajärjestys niiden lisäarviointia varten. Jäsenvaltioiden on käytettävä
näitä perusteita säännöllisesti päivitettävien arviointisuunnitelmiensa laatimiseen.

43a a artikla
Toimivaltainen viranomainen

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä aine säännöllisesti päivitettävään
arviointisuunnitelmaansa, jotta siitä tulisi toimivaltainen viranomainen
44, 45 ja 46 artiklan soveltamista varten, jos kyseisellä jäsenvaltiolla on joko sen
oman, 38 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen suorittaman asiakirja-
aineiston arvioinnin johdosta tai muusta asiaan liittyvästä lähteestä,
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot mukaan luettuina, saatujen tietojen
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tarkastelun johdosta syytä epäillä, että kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle tai
ympäristölle, erityisesti jommankumman seuraavassa esitetyn syyn perusteella:

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti hajoavia ja mahdollisesti biokertyviä, antaa
aihetta olettaa, että aineella tai yhdellä tai useammalla sen muuntumistuotteista
on ongelmallisia ominaisuuksia tai se on hitaasti hajoava ja mahdollisesti
biokertyvä;

(b) useiden rekisteröijien jättämien rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun säännöllisesti päivitettävän arviointisuunnitelman on
katettava kolmen vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain ja siinä on yksilöitävä
aineet, jotka jäsenvaltio suunnittelee arvioivansa kunakin vuonna. Jäsenvaltion on
toimitettava arviointisuunnitelma kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille kunkin
vuoden helmikuun 28 päivään mennessä. Kemikaalivirasto voi esittää huomautuksia
ja jäsenvaltiot voivat lähettää huomautuksensa kemikaalivirastolle tai ilmaista
kiinnostuksensa tietyn aineen arviointiin kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään
mennessä.

3. Jos säännöllisesti päivitettävästä arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia
eikä mikään muu jäsenvaltio ole ilmaissut kiinnostustaan, jäsenvaltion on
vahvistettava tämä arviointisuunnitelma. Toimivaltainen viranomainen on sen
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on sisällyttänyt aineen lopulliseen
arviointisuunnitelmaansa.

4. Jos kaksi tai useampi jäsenvaltio on sisällyttänyt saman aineen
arviointisuunnitelmiinsa tai on arviointisuunnitelmien toimittamisen jälkeen
ilmaissut kiinnostuksensa saman aineen arvioimiseen, toimivaltainen viranomainen
44, 45 ja 46 artiklan soveltamista varten määritetään toisessa, kolmannessa ja
neljännessä alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Kemikaalivirasto siirtää asian 72 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyn
jäsenvaltioiden komitean, jäljempänä ‘jäsenvaltioiden komitea’, käsiteltäväksi, jotta
sovittaisiin, mikä viranomainen on toimivaltainen viranomainen, kun otetaan
huomioon periaate, jonka mukaan jäsenvaltioille osoitettavien aineiden määrän on
vastattava niiden osuutta yhteisön koko bruttokansantuotteesta. Aina kun se on
mahdollista, etusija on annettava niille jäsenvaltioille, jotka ovat jo suorittaneet
asiakirja-aineiston arvioinnin kyseisestä aineesta 39–43 artiklan nojalla.

Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen, asianomaisten jäsenvaltioiden on
vahvistettava lopulliset arviointisuunnitelmansa sen mukaisesti. Toimivaltainen
viranomainen on sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on sisällyttänyt
kyseisen aineen lopulliseen arviointisuunnitelmaansa.

Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta yksimieliseen sopimukseen,
kemikaalivirasto toimittaa eriävät mielipiteet komissiolle, joka päättää, mikä
viranomainen on toimivaltainen viranomainen, 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
menettelyn mukaisesti, ja jäsenvaltioiden on vahvistettava lopulliset
arviointisuunnitelmansa tämän mukaisesti.
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5. Kemikaalivirasto julkaisee lopulliset arviointisuunnitelmat verkkosivuillaan heti kun
toimivaltaiset viranomaiset on määritetty.

6. Edellä 1–4 kohdan mukaisesti määritetyn toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava
kaikki arviointisuunnitelmaansa sisältyvät aineet tämän luvun mukaisesti.

44 artikla
Lisätietopyynnöt

1. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 43a a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
epäilyn selvittämiseksi vaaditaan lisätietoja, tarvittaessa myös muita kuin liitteissä
V–VIII vaadittuja tietoja, sen on laadittava perusteltu päätösluonnos, jossa
rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan kyseiset lisätiedot. Päätös on
tehtävä 48 ja 49 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut tiedot kemikaalivirastolle.

3. Päätösluonnos, jossa rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan lisätietoja,
on laadittava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun arviointisuunnitelma on julkaistu
kemikaaliviraston verkkosivuilla.

4. Kun toimivaltainen viranomainen lopettaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset
arviointitoimensa, sen on ilmoitettava siitä kemikaalivirastolle 12 kuukauden
kuluessa aineen arvioinnin alkamisesta. Jos tämä määräaika ylittyy, arviointi
katsotaan lopetetuksi.

45 artikla
Johdonmukaisuus muiden toimien kanssa

1. Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava ainetta koskeva arviointinsa
mahdolliseen tämän osaston mukaiseen aiempaan arviointiin. Päätösluonnos, jossa
vaaditaan lisätietoja 44 artiklan mukaisesti, voidaan perustella ainoastaan
olosuhteiden muutoksella tai uuden tiedon hankkimisella.

2. Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen lähestymistapa lisätietoja koskeviin pyyntöihin,
kemikaalivirasto seuraa 44 artiklan mukaisesti tehtyjä päätösluonnoksia ja kehittää
perusteita ja etusijajärjestystä. Tarvittaessa voidaan antaa täytäntöönpanosäädöksiä
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

46 artikla
Toimitettujen tietojen tarkistus ja aineen arviointia seuraavat toimet

1. Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava kaikki 44 artiklan mukaisesti tehdyn
päätöksen johdosta toimitetut tiedot ja laadittava mahdolliset tarvittavat päätökset
44 artiklan mukaisesti.

2. Kun aineen arviointi on saatettu päätökseen, toimivaltaisen viranomaisen on
käytettävä tästä arvioinnista saatuja tietoja 56 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan
2 kohdan soveltamista varten, ja toimitettava saadut tiedot komissiolle,
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava komissiolle, kemikaalivirastolle, rekisteröijälle ja muiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille päätelmistään siitä, olisiko saatuja
tietoja käytettävä tai miten niitä käytettäisiin.
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4 LUKU
VÄLITUOTTEIDEN ARVIOINTI

47 artikla
Tehtaalla käytettäviä eristettyjä välituotteita koskevat lisätiedot

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston eikä aineen
arviointia. Jos kuitenkin voidaan osoittaa, että tehtaalla käytettävän eristetyn välituotteen
käytöstä aiheutuu 54 artiklan mukaisesti liitteeseen XIII sisällytettävien aineiden käytöstä
aiheutuvaa riskitasoa vastaava riski, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka
alueella tehdas sijaitsee, voi:

(a) vaatia rekisteröijää toimittamaan lisätietoja, jotka liittyvät suoraan tunnistettuun
riskiin. Tähän vaatimukseen on liitettävä kirjalliset perustelut;

(b) tutkia mahdollisesti toimitetut tiedot ja tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin
riskinvähentämistoimenpiteisiin yksilöityjen riskien käsittelemiseksi kyseisellä
tehtaalla.

Edellä ensimmäisessä kohdassa säädettyyn menettelyn voi toteuttaa ainoastaan se
toimivaltainen viranomainen, johon kyseisessä kohdassa viitataan.

5 LUKU
YHTEISET SÄÄNNÖKSET

48 artikla
Rekisteröijien oikeudet

1. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 39, 40 tai 44 artiklan mukainen
päätösluonnos tiedoksi asianomaiselle rekisteröijälle (rekisteröijille) tai
jatkokäyttäjälle (jatkokäyttäjille) ja kerrottava heille heidän oikeudestaan esittää
huomautuksia 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Toimivaltaisen
viranomaisen on otettava huomioon kaikki vastaanotetut huomautukset, ja se voi
muuttaa päätösluonnosta vastaavasti.

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän johdosta hänen
rekisteröintinsä ei ole enää voimassa eikä kyseisestä aineesta voida enää vaatia
lisätietoja, paitsi jos rekisteröijä jättää uuden rekisteröintihakemuksen.

3. Rekisteröijä voi lopettaa aineen valmistuksen tai maahantuonnin päätösluonnoksen
saatuaan. Siinä tapauksessa hänen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle
viranomaiselle, minkä seurauksena hänen rekisteröintinsä ei enää ole voimassa eikä
kyseisestä aineesta voida enää vaatia lisätietoja, paitsi jos hän jättää uuden
rekisteröintihakemuksen.
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4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, lisätietoja voidaan vaatia 44 artiklan
mukaisesti jommassakummassa tai molemmissa seuraavista tapauksista:

(a) kun toimivaltaisen viranomaisen laatimassa liitteen XIV mukaisessa asiakirja-
aineistossa todetaan, että ihmisille tai ympäristölle voi aiheutua pitkällä
aikavälillä riski, jonka perusteella lisätietoja tarvitaan;

(b) kun altistuminen asianomaisen rekisteröijän (rekisteröijien) valmistamalle tai
maahan tuomalle aineelle vaikuttaa merkittävästi kyseiseen riskiin.

Jäljempänä 66–70 artiklan mukaista menettelyä sovelletaan soveltuvin osin.

49 artikla
Arvioitavana olevien päätösten tekeminen

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava kemikaalivirastolle tiedoksi
39, 40 tai 44 artiklan mukainen päätösluonnoksensa ja mahdolliset rekisteröijän tai
jatkokäyttäjän huomautukset ja täsmennettävä, miten ne on otettu huomioon.
Kemikaalivirasto jakelee päätösluonnoksen sekä huomautukset muiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia muutoksia kemikaalivirastolle.
Muutosehdotuksista on toimitettava kopio toimivaltaiselle viranomaiselle.
Kemikaalivirasto voi samana aikana ehdottaa muutoksia päätösluonnokseen, ja niistä
on toimitettava kopio toimivaltaiselle viranomaiselle.

3. Jos kemikaalivirasto ei saa ehdotuksia eikä tee itse ehdotusta 30 päivän kuluessa, se
tekee päätöksen siinä muodossa kuin se on annettu tiedoksi 1 kohdan mukaisesti.

4. Jos kemikaalivirasto saa muutosehdotuksen, se voi muuttaa päätösluonnosta.
Kemikaalivirasto siirtää päätösluonnoksen sekä mahdolliset muutosehdotukset
jäsenvaltioiden komitean käsiteltäväksi 15 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun
30 päivän määräajan päättymisestä. Kemikaalivirasto toimii samoin, jos se on tehnyt
muutosehdotuksen 2 kohdan mukaisesti.

5. Kemikaalivirasto antaa viipymättä mahdollisen muutosehdotuksen tiedoksi
asianomaisille rekisteröijille tai jatkokäyttäjille, ja antaa heille mahdollisuuden
esittää huomautuksia 30 päivän kuluessa. Jäsenvaltioiden komitea ottaa kaikki saadut
huomautukset huomioon.

6. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen päätösluonnoksesta, kemikaalivirasto tekee
päätöksen tämän sopimuksen mukaisesti.

Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse yksimieliseen sopimukseen, sen on annettava
lausunto 81 artiklan 8 kohdan mukaisesti 60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen
käsiteltäväksi. Kemikaalivirasto toimittaa lausunnon komissiolle.

7. Komissio laatii 60 päivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta luonnoksen
päätökseksi, joka tehdään 130 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
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8. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 3 ja 6 kohdan nojalla, voidaan hakea
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

50 artikla
Kustannusten jakaminen selkärankaisilla suoritettavissa testeissä, kun rekisteröijien

kesken ei ole päästy sopimukseen asiasta

1. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puolesta, kaikkien
osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin suorittavan rekisteröijän tai jatkokäyttäjän on
toimitettava kullekin osapuolelle jäljennös testiä koskevista asiakirjoista.

3. Henkilöllä, joka suorittaa tutkimuksen ja jättää sitä koskevat tiedot, on oikeus esittää
vaade muita vastaan. Muilla on oikeus vaatia jäljennös tutkimusta koskevista
asiakirjoista. Kuka tahansa asianomaisista henkilöistä voi vaatia, että toista henkilöä
kielletään valmistamasta, tuomasta maahan tai saattamasta ainetta markkinoille, jos
kyseinen toinen henkilö ei maksa omaa osuuttaan kustannuksista tai aseta vakuutta
kyseiselle summalle tai ei toimita jäljennöstä tutkimusta koskevista asiakirjoista.
Kaikille vaateille voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa tuomioistuimissa.
Jokaisella henkilöllä on mahdollisuus saattaa korvausvaatimuksensa
välimiesoikeuden ratkaistavaksi ja hyväksyä välitystuomio.

51 artikla
Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa kemikaalivirastolle kertomus

Jokaisen jäsenvaltion on kunkin vuoden helmikuun 28 päivään mennessä annettava
kemikaalivirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana saavutetusta edistymisestä
testausehdotusten tarkasteluun liittyvien, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille
kuuluvien velvollisuuksien täyttämisessä. Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot viipymättä
verkkosivuillaan.
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VII OSASTO
LUPAMENETTELY

1 LUKU
LUPAVAATIMUS

52 artikla
Lupamenettelyn tavoite

Tämän osaston tavoitteena on taata sisämarkkinoiden moitteeton toiminta varmistaen samalla,
että erityistä huolta aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan asianmukaisesti tai kyseiset aineet
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla.

53 artikla
Yleiset säännökset

1. Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä ei saa saattaa markkinoille johonkin
käyttötarkoitukseen eikä itse käyttää ainetta, joka sisältyy liitteeseen XIII, jos:

(a) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle (käyttötavoille) sellaisenaan tai
valmisteessa tai sen sisällyttämiselle tuotteeseen, jonka vuoksi aine on saatettu
markkinoille tai johon hän käyttää kyseistä ainetta itse, ei ole myönnetty 57–61
artiklan mukaista lupaa; tai

(b) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle (käyttötavoille) sellaisenaan tai
valmisteessa tai sen sisällyttämiselle tuotteeseen, jonka vuoksi aine on saatettu
markkinoille tai johon hän käyttää kyseistä ainetta itse, ei ole myönnetty
poikkeusta liitteen XIII lupavaatimuksesta 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tai

(c) jäljempänä 55 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaista
päivämäärää ei ole saavutettu; tai

(d) jäljempänä 55 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukainen päivämäärä
on saavutettu, ja hän on jättänyt hakemuksen 18 kuukautta ennen kyseistä
päivämäärää, mutta lupahakemusta koskevaa päätöstä ei ole vielä tehty; tai

(e) aine on saatettu markkinoille eikä kyseistä käyttötapaa koskevaa lupaa ole
myönnetty toimitusketjussa välittömästi seuraavalle jatkokäyttäjälle.

2. Jatkokäyttäjä voi käyttää edellä 1 kohdassa esitetyt perusteet täyttävää ainetta
edellyttäen, että ainetta käytetään niiden ehtojen mukaisesti, jotka liittyvät samassa
toimitusketjussa aiempana olevalle toimijalle kyseistä käyttötarkoitusta varten
myönnettyyn lupaan.
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3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten aineiden käyttöön, jotka ovat jätettä ja
jotka käsitellään jätteenkäsittelylaitoksessa neuvoston direktiivissä 75/442/ETY46 tai
neuvoston direktiivissä 91/689/ETY47 tarkoitetun luvan ehtojen mukaisesti, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o .../...{POP-yhdisteitä koskeva asetus}
soveltamista.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineiden käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa ja
kehittämisessä eikä tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja
kehittämisessä, kun määrät eivät ylitä yhtä tonnia vuodessa.

5. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineiden käyttötapoihin:

(a) käyttö direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan kuuluvissa
kasvinsuojeluaineissa;

(b) käyttö direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan kuuluvissa biosidituotteissa;

(c) käyttö asetuksen (ETY) 2309/93 ja direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY
soveltamisalaan kuuluvina ihmisille tai eläimille tarkoitettuina lääkkeinä;

(d) käyttö direktiivin 89/107/ETY soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden
lisäaineina;

(e) käyttö direktiivin 70/524/ETY soveltamisalaan kuuluvina rehujen lisäaineina;

(f) käyttö päätöksen 1999/217/EY soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden
aromiaineina;

(g) käyttö tehtaalla käytettävänä eristettynä välituotteena tai kuljetettavana
eristettynä välituotteena;

(h) käyttö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY48

soveltamisalaan kuuluvana moottoripolttoaineena;

(i) käyttö polttoaineena siirrettävissä tai kiinteissä mineraaliöljytuotteiden
polttolaitoksissa sekä käyttö polttoaineena suljetuissa järjestelmissä.

6. Niiden aineiden osalta, jotka ovat luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että ne
täyttävät 54 artiklan ensimmäisen kohdan a, b, ja c alakohdan mukaiset perusteet, tai
sen vuoksi, että ne tunnistetaan 54 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan
mukaisesti ainoastaan ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen takia, tämän artiklan
1 ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin käyttötapoihin:

(a) käyttö direktiivin 76/768/ETY soveltamisalaan kuuluvissa kosmeettisissa
valmisteissa;

(b) käyttö direktiivin 89/109/ETY soveltamisalaan kuuluvissa elintarvikkeiden
kanssa kosketuksiin joutuvissa tarvikkeissa.

                                                
46 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.
47 EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.
48 EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.
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7. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineen käyttötapaan aineen esiintyessä valmisteissa:

(a) jäljempänä 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen
aineiden osalta, jos 0,1 prosentin pitoisuusraja alittuu;

(b) kaikkien muiden aineiden osalta, jos direktiivissä 1999/45/EY täsmennetyt
pitoisuusrajat, joiden perusteella valmiste luokitellaan vaaralliseksi, alittuvat.

54 artikla
Liitteeseen XIII sisällytettävät aineet

Seuraavat aineet voidaan sisällyttää liitteeseen XIII jäljempänä 55 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen:

(a) aineet, jotka täyttävät karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden
luokitusperusteet direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

(b) aineet, jotka täyttävät mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden
luokitusperusteet direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

(c) aineet, jotka täyttävät lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden
luokitusperusteet direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

(d) aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä liitteessä XII
mainittujen perusteiden mukaisesti;

(e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä
liitteessä XII mainittujen perusteiden mukaisesti;

(f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka tekevät niistä hormonitoimintaa häiritseviä
aineita tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä aineita tai erittäin hitaasti
hajoavia ja erittäin biokertyviä aineita, jotka eivät täytä edellä d ja e alakohdan
mukaisia perusteita ja joiden määritellään aiheuttavan vakavia ja peruuttamattomia
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön, kun kyseiset vaikutukset ovat
samantasoisia kuin muiden a–e alakohdassa lueteltujen aineiden vaikutukset
tapauskohtaisesti 56 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti arvioituna.

55 artikla
Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIII

1. Tehtäessä päätös 54 artiklassa tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä
liitteeseen XIII tällainen päätös on tehtävä 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
menettelyn mukaisesti. Päätöksessä on täsmennettävä kunkin aineen osalta:

(a) aineen tunnistetiedot;

(b) edellä 54 artiklassa tarkoitettu aineen luontainen ominaisuus (ominaisuudet);

(c) siirtymäsäännökset:

(i) päivämäärä(t), josta lähtien kyseisen aineen markkinoille saattaminen ja
käyttö on kielletty, ellei lupaa myönnetä (jäljempänä ‘lopetuspäivä’);
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(ii) päivämäärä tai päivämäärät, vähintään 18 kuukautta ennen lopetuspäivää
(lopetuspäiviä), johon mennessä hakemukset on toimitettava niitä
käyttötapoja varten, joiden osalta hakija haluaa jatkaa aineen käyttöä tai
sen markkinoille saattamista lopetuspäivän (lopetuspäivien) jälkeen;
käytön jatkaminen näissä käyttötavoissa on sallittua lopetuspäivän
jälkeen siihen asti, kunnes lupahakemusta koskeva päätös tehdään;

(d) ajanjaksot, joiden kuluttua tiettyjä käyttötapoja on mahdollisesti tarkasteltava
uudelleen;

(e) käyttötavat tai käyttötapojen luokat, joille on mahdollisesti myönnetty
poikkeus lupavaatimuksesta, ja tällaisille poikkeuksille mahdollisesti asetetut
ehdot.

2. Käyttötavoille tai käyttötapojen luokille voidaan myöntää poikkeus
lupavaatimuksesta. Tällaisia poikkeuksia myönnettäessä on otettava huomioon
erityisesti:

(a) voimassa oleva yhteisön erityislainsäädäntö, jossa asetetaan terveyden tai
ympäristön suojeluun liittyvät vähimmäisvaatimukset aineen käytölle,
esimerkiksi sitovat työperäisen altistuksen raja-arvot ja päästöjen raja-arvot;

(b) voimassa olevat oikeudelliset velvoitteet toteuttaa tarvittavat tekniset ja
hallinnolliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asiaankuuluvia aineen
käyttöä koskevia terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä
vaatimuksia noudatetaan.

Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja.

3. Ennen päätöstä aineiden sisällyttämisestä liitteeseen XIII kemikaalivirasto suosittaa
ensisijaisten aineiden sisällyttämistä ja täsmentää kunkin aineen osalta 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot. Etusija on tavallisesti aineilla,

(a) joilla on PBT- tai vPvB-yhdisteiden ominaisuuksia;

(b) joita käytetään laajalti; tai

(c) joita käytetään suuria määriä.

Harkittaessa liitteeseen XIII sisällytettävien aineiden lukumäärää ja 1 kohdassa
tarkoitettuja päivämääriä otetaan huomioon myös kemikaaliviraston kapasiteetti
käsitellä hakemukset määriteltynä aikana.

4. Ennen kuin kemikaalivirasto lähettää suosituksensa komissiolle, se saattaa
suosituksen julkisesti saataville verkkosivuillaan ja ilmoittaa selkeästi
julkaisupäivämäärän. Kemikaalivirasto kehottaa kaikkia asianosaisia esittämään
kolmen kuukauden kuluessa julkaisupäivämäärästä huomautuksensa, jotka koskevat
erityisesti:

(a) asetuksen 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, e ja f alakohdan mukaisten
perusteiden täyttymistä;

(b) käyttötapoja, joiden osalta olisi myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.
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Kemikaalivirasto saattaa suosituksensa ajan tasalle ottaen huomioon esitetyt
huomautukset.

5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, sille ei voida asettaa uusia rajoituksia
VIII osastossa esitetyssä menettelyssä, joka kattaa aineen käytöstä ihmisten
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka johtuvat liitteessä XIII
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista.

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on kielletty VIII osaston tai yhteisön muun
lainsäädännön nojalla, ei sisällytetä liitteeseen XIII tai ne poistetaan siitä.

56 artikla
Tämän asetuksen 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen

aineiden tunnistaminen

1. Edellä 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen aineiden
tunnistamiseksi sovelletaan tämän artiklan 2–7 kohdassa säädettyä menettelyä ennen
mahdollisten suositusten antamista 55 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa laatimaan asiakirja-aineiston liitteen XIV
mukaisesti aineille, joiden se katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen kohdan
d, e ja f alakohdassa tarkoitetut perusteet. Kemikaalivirasto jakelee asiakirja-
aineiston jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltio voi laatia asiakirja-aineiston liitteen XIV mukaisesti aineille, joiden se
katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut
perusteet, ja toimittaa sen kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto jakelee asiakirja-
aineiston muille jäsenvaltioille.

4. Muut jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto voivat 30 päivän kuluessa tästä jakelusta esittää
huomautuksia kemikaalivirastolle toimitetun asiakirja-aineiston aiheena olevan
aineen tunnistamisesta.

5. Jos kemikaalivirasto ei saa huomautuksia, se voi sisällyttää aineen suosituksiinsa
55 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6. Jos kemikaalivirasto saa huomautuksia toiselta jäsenvaltiolta tai esittää niitä omasta
aloitteestaan, se siirtää asian jäsenvaltioiden komitean käsiteltäväksi 15 päivän
kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan päättymisestä.

7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee yksimieliseen sopimukseen aineen
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi,
kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen suosituksiinsa 55 artiklan 3 kohdan
mukaisesti. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse yksimieliseen sopimukseen, sen on
annettava lausunto 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi.
Kemikaalivirasto toimittaa komissiolle lausunnon sekä tiedon mahdollisista
vähemmistönäkemyksistä komiteassa.
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2 LUKU
LUPIEN MYÖNTÄMINEN

57 artikla
Lupien myöntäminen

1. Komissio tekee lupahakemuksia koskevat päätökset tämän osaston mukaisesti.

2. Lupa on myönnettävä, jos aineen käytöstä ihmisten terveydelle tai ympäristölle
aiheutuva riski, joka johtuu liitteessä XIII täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista
ominaisuuksista, on asianmukaisesti hallinnassa liitteessä I olevan 6 jakson
mukaisesti, kuten hakijan kemikaaliturvallisuusraportissa on osoitettu.

Komissio ei tarkastele:

(a) riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten terveydelle ja ympäristölle aineen päästöistä
tehtaalta, jolle on myönnetty lupa neuvoston direktiivin 96/61/EY49 mukaisesti;

(b) riskejä, jotka aiheutuvat vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä
kyseisen aineen päästöistä pistelähteestä, joihin sovelletaan vaatimusta ennalta
tapahtuvasta sääntelystä tämän asetuksen 11 artiklan 3 kohdan sekä Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY50 16 artiklan nojalla annetun
lainsäädännön mukaisesti;

(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, jotka aiheutuvat aineen käytöstä
lääkinnällisessä laitteessa, joita säännellään neuvoston
direktiivillä 90/385/ETY51, neuvoston direktiivillä 93/42/ETY52 tai Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/79/EY53.

3. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan nojalla, lupa voidaan myöntää, jos
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan ylittävän ihmisten terveydelle tai ympäristölle
aineen käytöstä aiheutuvan riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai
tekniikoita ei ole saatavilla. Ennen tämän päätöksen tekemistä on tarkasteltava
kaikkia seuraavia seikkoja:

(a) aineen käyttötavoista aiheutuva riski;

(b) aineen käytöstä aiheutuvat sosioekonomiset hyödyt ja luvan hylkäämisestä
aiheutuvat sosioekonomiset vaikutukset, jotka hakija tai muut osapuolet
osoittavat;

(c) hakijan 59 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimittama vaihtoehtojen analyysi ja
mahdolliset 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetut kolmansien osapuolten
huomiot;

                                                
49 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
50 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
51 EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17.
52 EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1.
53 EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.
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(d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden
terveys- tai ympäristöriskeistä.

4. Käytölle ei saa myöntää lupaa, jos se merkitsisi liitteessä XVI asetetun rajoituksen
lieventämistä.

5. Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos hakemus on tehty 59 artiklan vaatimusten
mukaisesti.

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on
tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille
luville asetetaan tavallisesti määräaika.

7. Luvassa on täsmennettävä:

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

(b) aineen (aineiden) tunnistetiedot;

(c) käyttötapa (käyttötavat), johon lupa myönnetään;

(d) mahdolliset ehdot, joilla lupa myönnetään;

(e) mahdollinen ajanjakso, jonka kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen;

(f) mahdolliset valvontajärjestelyt.

8. Sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan ehdoissa määrätään, haltijan on
varmistettava, että altistumistaso alennetaan niin alhaiseksi kuin se on teknisesti
mahdollista.

58 artikla
Lupien tarkistaminen

1. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien, joille on asetettu
määräaika, katsotaan olevan voimassa, kunnes komissio tekee uutta hakemusta
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan haltija jättää uuden hakemuksen
vähintään 18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. Sen sijaan, että hakija
toimittaisi uudelleen kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen hakemuksen osat,
hän voi toimittaa ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, kolmannen ja neljännen
alakohdan mukaisesti.

Jos hakija 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 tarkistaa milloin tahansa, jos alkuperäiseen lupaan liittyvät olosuhteet
ovat muuttuneet siten, että ne vaikuttavat ihmisten terveydelle tai ympäristölle
aiheutuvaan riskiin tai sosioekonomiseen vaikutukseen.

Tällaisissa tapauksissa komissio vahvistaa kohtuullisen määräajan, jona luvan
haltija(t) voi(vat) toimittaa tarkistusta varten tarvittavia lisätietoja, ja ilmoittaa, mihin
mennessä se tekee päätöksen 61 artiklan mukaisesti.

3. Ottaen huomioon oikeasuhteisuuden 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 huomioon ottaen keskeyttää luvan
voimassaolon, kunnes tarkistaminen on suoritettu.

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, kyseiselle
aineen käyttötavalle myönnettyjä lupia voidaan tarkistaa.

5. Jos direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ympäristötavoitteita ei
saavuteta, kyseiselle aineen käyttötavalle asianomaisen jokialueen osalta
myönnettyjä lupia voidaan tarkistaa.

6. Jos aineen käyttötapa on myöhemmin kielletty liitteessä XVII, komissio peruuttaa
luvan kyseiselle käyttötavalle.

Jos aineen käyttötavalle on myöhemmin asetettu ehtoja liitteessä XVII, komissio
muuttaa lupaa vastaavasti.

59 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
käyttötavasta. Hakemus voidaan jättää hakijan omaa käyttötapaa (käyttötapoja)
varten ja/tai niitä käyttötapoja varten, joita varten hakija aikoo saattaa aineen
markkinoille.

4. Lupahakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

(a) aineen (aineiden) tunnistetiedot, siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

(b) hakemuksen jättävän henkilön tai henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

(c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä käyttötapaa (käyttötapoja) varten lupaa
haetaan, ja selostetaan aineen mahdollinen käyttö valmisteissa ja/tai aineen
sisällyttäminen tuotteisiin;
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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 XIII täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista
ominaisuuksista, ellei sitä ole jo toimitettu osana rekisteröintiä.

5. Hakemukseen voidaan liittää:

(a) liitteen XV mukaisesti suoritettu sosioekonominen analyysi;

(b) vaihtoehtojen analyysi, jossa tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä sekä
aineen korvaamisen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta; siihen liitetään
mahdollisesti myös aineen korvaamista koskeva suunnitelma, johon sisältyy
tutkimus ja kehittäminen, sekä hakijan ehdottamia toimia koskeva aikataulu.

6. Hakemukseen ei liitetä mitään seuraavista tiedoista:

(a) riskit, jotka aiheutuvat ihmisten terveydelle tai ympäristölle aineen päästöistä
tehtaalta, jolle on myönnetty lupa direktiivin 96/61/EY mukaisesti;

(b) riskit, jotka aiheutuvat vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä aineen
päästöistä pistekuormituslähteestä, mihin sovelletaan vaatimusta ennalta
tapahtuvasta sääntelystä edellä olevan 11 artiklan 3 kohdan sekä direktiivin
2000/60/EY 16 artiklan nojalla annetun lainsäädännön mukaisesti;

(c) ihmisten terveydelle koituvat riskit, jotka aiheutuvat aineen käytöstä
lääkinnällisessä laitteessa, mitä säännellään direktiiveillä 90/385/ETY,
93/42/ETY tai 98/79/EY.

7. Lupahakemukseen on liitettävä kemikaaliviraston vahvistama maksu.

60 artikla
Myöhemmät lupahakemukset

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin käyttötapaa, myöhempi hakija voi aiemman
hakijan myöntämän tietojen käyttöluvan perusteella viitata 59 artiklan 4 kohdan
d alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti toimitettuihin aiemman hakemuksen osiin.

2. Jos lupa on myönnetty aineen jollekin käyttötavalle, myöhempi hakija voi luvan
haltijan myöntämän tietojen käyttöluvan perusteella viitata 59 artiklan 4 kohdan
d alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti toimitettuihin luvanhaltijan hakemuksen osiin.

61 artikla
Lupapäätöksiin liittyvä menettely

1. Kemikaalivirasto vahvistaa hakemuksen vastaanottamispäivän
vastaanottotodistuksella. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitean ja
sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean on annettava
lausuntoluonnoksensa kymmenen kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta.
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2. Kemikaalivirasto antaa 116 artiklan mukaisesti luottamuksellisuuden huomioon
ottaen verkkosivuillaan saataville yleiset tiedot käyttötavoista, 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 59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat luvan
myöntämisen kannalta olennaisia. Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta lisätietoja,
jotta hakemus saatetaan 59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin komitea ottaa
lisäksi huomioon mahdolliset kolmansien osapuolten toimittamat tiedot.

4. Lausuntoluonnoksissa on oltava seuraavat osat:

(a) riskinarviointikomitea: arvio terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvasta
riskistä, joka johtuu aineen käyttötavasta (käyttötavoista) sellaisina kuin ne on
kuvattu hakemuksessa;

(b) sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea: arvio sosioekonomisista
tekijöistä, jotka liittyvät aineen käyttötapaan (käyttötapoihin) sellaisina kuin ne
on kuvattu hakemuksessa, kun hakemus on tehty 59 artiklan 5 kohdan
mukaisesti.

5. Kemikaalivirasto lähettää kyseiset lausuntoluonnokset hakijalle 1 kohdassa säädetyn
määräajan kuluessa. Hakija voi 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.

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 asettaa verkkosivuilleen julkisesti saataville lausuntojensa ei-
luottamukselliset osat ja niiden mahdolliset liitteet 116 artiklan mukaisesti.

7. Edellä 60 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 130 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.
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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 60 artiklan 2 kohdan mukaisissa tapauksissa tämän artiklan 1 kohdassa
asetettu määräaika lyhennetään viiteen kuukauteen.

3 LUKU
LUPAMENETTELYT TOIMITUSKETJUSSA

62 artikla
Luvanhaltijoiden velvollisuus

Luvanhaltijoiden on lisättävä lupanumero pakkausmerkintöihin ennen aineen saattamista
markkinoille luvan saanutta käyttötapaa varten.

63 artikla
Jatkokäyttäjät

1. Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on
ilmoitettava tästä kemikaalivirastolle kolmen kuukauden kuluessa aineen
ensimmäisestä toimituksesta. Niiden on käytettävä ainoastaan kemikaaliviraston
108 artiklan mukaisesti täsmentämää lomaketta.

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 JA VALMISTEIDEN

VALMISTUSTA, MARKKINOILLE SAATTAMISTA JA KÄYTTÖÄ
KOSKEVAT RAJOITUKSET

1 LUKU
YLEISET SEIKAT

64 artikla
Yleiset säännökset

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu
jokin rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa,
ellei aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen
aineen valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai käyttöön, joka on tarkoitettu
tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai prosessisuuntautuneeseen
tutkimukseen ja kehittämiseen ja jonka määräksi tulee enintään yksi tonni vuodessa.

2. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu
jokin rajoitus liitteessä XVII, ei ole sallittua sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa,
ellei aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen
aineen valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai käyttöön, joka on tarkoitettu
laboratoriomittakaavassa tehtävään tutkimukseen tai käytettäväksi
vertailustandardina.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten aineiden käyttöön, jotka ovat jätettä ja
jotka käsitellään jätteenkäsittelylaitoksessa direktiivin 75/442/ETY tai
direktiivin 91/689/ETY mukaisen luvan edellytysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen N:o .../...{POP-yhdisteitä koskeva asetus} soveltamista.

2 LUKU
RAJOITUSMENETTELY

65 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 XVI on muutettava 130 artiklan 3 kohdassa
säädetyn menettelyn mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai muuttamalla
liitteessä XVI olevia nykyisiä rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, valmisteissa
tai tuotteissa käytettävien aineiden valmistusta, käyttöä tai markkinoille saattamista,
66–70 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta aineen käyttöön eristettynä välituotteena
tehtaalla, lukuun ottamatta 3 kohdan mukaisia tapauksia.
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2. Niiden aineiden osalta, jotka luokitellaan karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi ja joiden kulutuskäytölle
komissio ehdottaa rajoituksia, liite XVI on muutettava 130 artiklan 3 kohdassa
säädetyn menettelyn mukaisesti. Asetuksen 66–70 artiklaa ei sovelleta.

3. Viimeistään silloin, kun aine sisällytetään Tukholman yleissopimukseen tai pysyviä
orgaanisia yhdisteitä koskevaan YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjaan,
komissio esittää luonnoksen kyseisen aineen sisällyttämisestä liitteeseen XVII, jollei
55 artiklan 5 kohdasta muuta johdu. Toimenpideluonnosten mukaan on vähintään
pantava täytäntöön kyseisistä yhteisön kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvat
velvollisuudet. Liite XVII on muutettava 130 artiklan 3 kohdassa säädetyn
menettelyn mukaisesti. Asetuksen 66–70 artiklaa ei sovelleta.

4. Rajoituksia, jotka koskevat ainoastaan riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten terveydelle
aineen käytöstä direktiivin 76/768/ETY soveltamisalaan kuuluvissa kosmeettisissa
valmisteissa, ei sisällytetä liitteeseen XVI tai XVII.

66 artikla
Ehdotuksen valmistelu

1. Jos komissio katsoo, että aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai
ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja johon on puututtava
yhteisön tasolla, se pyytää kemikaalivirastoa valmistelemaan liitteen XIV
vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston. Jos kyseisestä aineistosta käy ilmi, että
tarvitaan nykyisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön laajuisia toimia,
kemikaalivirasto aloittaa rajoitusmenettelyn ja ehdottaa rajoituksia.

Kemikaalivirasto viittaa mahdolliseen jäsenvaltion toimittamaan, tämän asetuksen
mukaiseen asiakirja-aineistoon, kemikaaliturvallisuusraporttiin tai riskinarviointiin.
Se viittaa myös mahdollisiin kolmansien tahojen toimittamiin 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.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai
ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja johon on puututtava
yhteisön tasolla, jäsenvaltion on valmisteltava liitteen XIV vaatimusten mukainen
asiakirja-aineisto. Jos kyseisestä aineistosta käy ilmi, että tarvitaan nykyisiä
toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön laajuisia toimia, jäsenvaltion on
toimitettava aineisto kemikaalivirastolle liitteessä XIV määritellyssä muodossa
rajoitusmenettelyn aloittamiseksi.

Jäsenvaltioiden on viitattava mahdolliseen kemikaalivirastolle toimitettuun, tämän
asetuksen mukaiseen asiakirja-aineistoon, kemikaaliturvallisuusraporttiin tai
riskinarviointiin. Jäsenvaltioiden on viitattava myös riskinarviointeihin, jotka liittyvät
yhteisön muiden asetusten tai direktiivien soveltamiseen. Muiden yhteisön
lainsäädännön nojalla perustettujen samanlaisia tehtäviä hoitavien elinten,
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esimerkiksi erillisvirastojen, on toimitettava tätä tarkoitusta varten pyynnöstä tietoja
kyseiselle jäsenvaltiolle.

Riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea
tarkistavat, onko toimitettu asiakirja-aineisto liitteen XIV vaatimusten mukainen.
Kemikaalivirasto ilmoittaa rajoituksia ehdottavalle jäsenvaltiolle 30 päivän kuluessa
kyseisen aineiston vastaanottamisesta, pitävätkö komiteat aineistoa vaatimusten
mukaisena. Jos aineisto ei vastaa vaatimuksia, syyt on ilmoitettava jäsenvaltiolle
kirjallisesti 45 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Jäsenvaltion on saatettava
asiakirja-aineisto vaatimusten mukaiseksi 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona se
vastaanotti kemikaaliviraston ilmoittamat syyt; muussa tapauksessa tässä luvussa
tarkoitettu menettely lopetetaan.

3. Kemikaalivirasto asettaa viipymättä julkisesti verkkosivuillaan saataville kaikki
liitteen XIV mukaiset asiakirja-aineistot, mukaan luettuina tiedot 1 ja 2 kohdan
mukaisesti ehdotetuista rajoituksista. Julkaisupäivämäärä on ilmoitettava selvästi.
Kemikaalivirasto kehottaa kaikkia, joiden etuja asia koskee, esittämään yksin tai
yhdessä kolmen 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 XV vaatimusten mukainen.

67 artikla
Kemikaaliviraston lausunto: riskinarviointikomitea

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea laatii yhdeksän kuukauden kuluessa 66 artiklan
3 kohdassa tarkoitetusta julkaisemisesta ehdotettuja rajoituksia koskevan lausunnon, joka
perustuu asiakirja-aineiston olennaisten osien tarkasteluun. Lausunnossa otetaan huomioon
jäsenvaltion toimittama asiakirja-aineisto ja 66 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
eturyhmien palaute.

68 artikla
Kemikaaliviraston lausunto: sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea

1. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea laatii 12 kuukauden kuluessa
66 artiklan 3 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
66 artiklan 3 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 kemikaaliviraston asettamassa
määräajassa.

2. Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea antaa lausuntonsa viipymättä ottaen
tarvittaessa huomioon määräajan kuluessa saadun lisäpalautteen. Lausunnossa
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otetaan huomioon 66 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 68 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut eri eturyhmien 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.

69 artikla
Lausunnon antaminen komissiolle

1. Kemikaalivirasto toimittaa komissiolle riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta
analyysista vastaavan komitean lausunnot ehdotetuista rajoituksista, jotka koskevat
aineita sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa. Jos toinen tai kumpikaan komiteoista
ei anna lausuntoa 67 artiklan 1 kohdassa ja 68 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa
määräajassa, kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta komissiolle ja esittää lausunnon
puuttumisen syyt.

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä kummankin komitean lausunnot
verkkosivuillaan.

3. Kemikaalivirasto antaa pyynnöstä komissiolle kaikki sille toimitetut tai sen tutkimat
asiakirjat ja todisteet.

70 artikla
Komission päätös

1. Jos 65 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, komissio valmistelee liitettä XVI
koskevan muutosehdotuksen kolmen kuukauden kuluessa sosioekonomisesta
analyysista vastaavan komitean lausunnon vastaanottamisesta tai, jos kyseinen
komitea ei anna lausuntoa, 68 artiklassa vahvistetun määräajan päättymisestä, sen
mukaan kumpi näistä ajankohdista on aiempi.

Jos muutosluonnos ei ole kemikaaliviraston minkään lausunnon mukainen, komissio
antaa liitteenä yksityiskohtaisen selvityksen eroavaisuuksien syistä.

2. Lopullinen päätös tehdään 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
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IX OSASTO
KEMIKAALIVIRASTO

71 artikla
Perustaminen

Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto.

72 artikla
Kokoonpano

1. Kemikaalivirastoon kuuluu:

(a) hallintoneuvosto, jonka velvollisuudet määritellään 74 artiklassa;

(b) pääjohtaja, jonka velvollisuudet määritellään 79 artiklassa;

(c) riskinarviointikomitea, joka laatii kemikaaliviraston lausunnot
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista ja kaikista muista tämän asetuksen
alaan liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat ihmisten terveydelle tai
ympäristölle aiheutuvia riskejä;

(d) sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea, joka laatii kemikaaliviraston
lausunnot lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista ja kaikista muista tämän
asetuksen alaan liittyvistä kysymyksistä, mukaan luettuna mahdollisten aineita
koskevien lainsäädäntötoimien vaikutusten sosioekonominen analyysi;

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee jäsenvaltioiden VI osaston mukaisesti
ehdottamia päätösluonnoksia koskevat kiistakysymykset ja laatii sellaiset
kemikaaliviraston lausunnot, jotka koskevat X osaston mukaisia luokitusta ja
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia ja VII osaston mukaisia
lupamenettelyä edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien aineiden yksilöintiä
koskevia ehdotuksia;

(f) täytäntöönpanon valvontaa käsittelevä tietojenvaihtofoorumi, jäljempänä
‘tietojenvaihtofoorumi’, jonka tehtävänä on koordinoida tämän asetuksen
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten
verkostoa;

(g) sihteeristö, jonka tehtävänä on antaa komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille
teknistä, tieteellistä ja hallinnollista apua ja varmistaa niiden toimien
asianmukainen yhteensovittaminen. Lisäksi se suorittaa kemikaalivirastolta
edellytettävät ennakkorekisteröintiä, rekisteröintiä ja arvioinnin vastavuoroista
tunnustamista koskeviin menettelyihin 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.

73 artikla
Tehtävät

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on antaa jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille parasta
mahdollista tieteellistä ja teknistä neuvontaa sen toimialaan kuuluvia kemiallisia
aineita 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;

(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 pakkausmerkintöjen luettelon,
sekä tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 116 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
ei-luottamuksellisen tiedon asettaminen julkisesti saataville verkkosivuilla ja
muun tietokantojen sisältämän ei-luottamuksellisen tiedon antaminen saataville
pyynnöstä;

(e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen aineiden luettelon asettaminen julkisesti
saataville 90 päivän kuluessa tiedon vastaanottamisesta kemikaalivirastossa
116 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan antaminen sekä teknisten ja tieteellisten
välineiden tarjoaminen käyttöön tämän asetuksen toiminnan sitä edellyttäessä,
etenkin kemianteollisuuden ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) tukemiseksi niiden laatiessa kemikaaliturvallisuusraportteja;

(g) tämän asetuksen toimintaa koskevan teknisen ja tieteellisen neuvonnan
antaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä toimivaltaisten
viranomaisten XII osaston mukaisesti perustamien käyttäjätukipalvelujen
avustaminen;

(h) tätä asetusta koskevien tarkentavien tietojen laatiminen muille sidosryhmille;
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(i) 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.

3. Komiteat huolehtivat seuraavista tehtävistä:

(a) niille VI osastossa osoitetut tehtävät;

(b) niille VII osastossa osoitetut tehtävät;

(c) niille VIII osastossa osoitetut tehtävät;

(d) niille X osastossa osoitetut tehtävät;

(e) 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;

(f) lausunnon laatiminen komission pyynnöstä kaikista muista kysymyksistä, jotka
koskevat sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa 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
vähimmäisperusteiden 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.

74 artikla
Hallintoneuvoston toimivalta

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 80 artiklan mukaisesti sekä tilinpitäjän asetuksen
(EY, Euratom) N:o 2343/2002 43 artiklan mukaisesti.
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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 ennen varainhoitovuoden alkua ja
tarvittaessa muuttaa sitä yhteisön rahoitusosuuden ja kemikaaliviraston muiden
tulojen mukaisesti;

(d) vahvistaa kemikaaliviraston maksujärjestelmä.

Se laatii ja vahvistaa kemikaaliviraston sisäiset säännöt ja menettelyt.

Se hoitaa kemikaaliviraston talousarvioon liittyvät 93, 94 ja 101 artiklan mukaiset tehtävänsä.

Se käyttää kurinpidollista toimivaltaa pääjohtajan suhteen.

Se vahvistaa oman työjärjestyksensä.

Se nimittää valituslautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.

Se toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen
tuloksista.

75 artikla
Hallintoneuvoston kokoonpano

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden
edustajasta ja kuudesta komission nimittämästä edustajasta sekä kolmesta komission
nimittämästä sidosryhmiä edustavasta henkilöstä, joilla ei ole äänioikeutta.

2. Jäsenet nimitetään kemiallisten aineiden turvallisuuden tai kemiallisten aineiden
sääntelyn alalta hankitun asianmukaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen
perusteella.

3. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan yhden kerran nimittää
uudelleen hallintoneuvoston jäseneksi. Ensimmäistä toimikautta varten neuvosto ja
komissio osoittavat kuitenkin kolme nimittämistään jäsenistä, joiden osalta tämä
kausi on kuusi vuotta.

76 artikla
Hallintoneuvoston puheenjohtajuus

1. Hallintoneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii automaattisesti puheenjohtajan
sijaisena tämän ollessa estyneenä.
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2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy joka
tapauksessa silloin, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy. Samat
henkilöt voidaan valita uudelleen tehtäviinsä yhden kerran.

77 artikla
Kokoukset

1. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

2. Kemikaaliviraston pääjohtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin ilman
äänioikeutta.

3. Hallintoneuvosto voi kutsua 72 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitettujen
komiteoiden tai tietojenvaihtofoorumin puheenjohtajat osallistumaan kokouksiinsa
ilman äänioikeutta.

78 artikla
Äänestys

Hallintoneuvosto laatii äänestystä koskevat menettelytapasäännöt, joissa määrätään myös
edellytyksistä, joiden mukaan jäsen voi äänestää toisen jäsenen puolesta. Hallintoneuvosto
toimii kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

79 artikla
Pääjohtajan tehtävät ja toimivalta

1. Kemikaalivirastoa johtaa sen pääjohtaja, joka suorittaa tehtävänsä yhteisön edun
mukaisesti ja riippumattomana minkään sidosryhmän erityisistä eduista.

2. Pääjohtaja on kemikaaliviraston laillinen edustaja. Hän vastaa seuraavista tehtävistä:

(a) kemikaaliviraston juoksevien asioiden hoito;

(b) kaikkien kemikaaliviraston tehtävien edellyttämien resurssien hallinnointi;

(c) yhteisön lainsäädännöllä 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
toteuttaminen;

(g) kaikki henkilöstöasiat;

(h) sihteeristön asettaminen hallintoneuvoston käyttöön;
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(i) komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin työjärjestyksiä koskevien
hallintoneuvoston lausuntoluonnosten laatiminen;

(j) kaikkiin muihin sellaisiin tehtäviin liittyvät järjestelyt, joita komissio osoittaa
kemikaalivirastolle.

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; katsaus
tietojenvaihtofoorumin toimintaan;

(b) esityksen seuraavan vuoden työohjelmaksi;

(c) esityksen tilipäätökseksi;

(d) esityksen seuraavan vuoden alustavaksi talousarvioksi.

80 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 kemiallisten aineiden
turvallisuuden tai kemiallisten aineiden 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.

81 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 jokaisesta ehdokkaita nimenneestä
jäsenvaltiosta. Jäsenet nimitetään sen aseman ja kokemuksen perusteella, joka heillä
on kemiallisten aineiden sääntelyn alalla, ja/tai aineiden riskinarviointien tarkastelua
koskevan teknisen ja tieteellisen asiantuntemuksen perusteella.
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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 jokaisesta
ehdokkaita nimenneestä jäsenvaltiosta. Jäsenet nimitetään sen aseman ja
kokemuksen perusteella, joka heillä on kemiallisten aineiden sääntelyn alalla, ja/tai
sosioekonomista analyysia koskevan asiantuntemuksen perusteella.

3. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi jäsen jäsenvaltioiden komiteaan.

4. Komiteoiden olisi pyrittävä siihen, että niiden jäsenillä on laaja asiaankuuluva
asiantuntemus. Komiteat voivat tämän vuoksi nimittää enintään viisi lisäjäsentä,
jotka valitaan erityisen pätevyyden perusteella.

Komiteoiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja se voidaan uusia.

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. 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.

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 kummankin 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 vahvistaa työjärjestyksensä.

Työjärjestyksessä määrätään erityisesti menettelyistä, jotka koskevat puheenjohtajan
nimittämistä, uuden puheenjohtajan nimittämistä tämän tilalle ja uusien jäsenten
nimittämistä entisten jäsenten tilalle, sekä työryhmien muodostamisesta ja
menettelyistä, jotka koskevat tiettyjen tehtävien siirtämistä työryhmille, ja
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kiireellisissä tapauksissa noudatettavan lausuntomenettelyn perustamisesta.
Jäsenvaltioiden komitean puheenjohtaja kuuluu kemikaaliviraston henkilöstöön.

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun komissio ja hallintoneuvosto ovat antaneet
asiasta myönteisen lausunnon.

82 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 kemiallisista aineista annetun lainsäädännön
täytäntöönpanon valvonnasta. Heidän on pidettävä yllä asianmukaisia yhteyksiä
jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin.

Tietojenvaihtofoorumin olisi 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.
Myös sidosryhmiä voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan kokouksiin
tarkkailijoina tietojenvaihtofoorumin jäsenten tai hallintoneuvoston pyynnöstä.

2. 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.

4. Tietojenvaihtofoorumi vahvistaa työjärjestyksensä.

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.

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun komissio ja hallintoneuvosto ovat antaneet
asiasta myönteisen lausunnon.
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83 artikla
Komiteoiden esittelijät ja asiantuntijoiden käyttäminen

1. Jos komitean tehtävänä on 73 artiklan mukaisesti antaa lausunto tai tarkastella, onko
jäsenvaltion toimittama asiakirja-aineisto liitteen XIV 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.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kemikaalivirastolle sellaisten asiantuntijoiden nimet,
joilla on osoitettua kokemusta kemiallisten aineiden riskinarviointien ja
sosioekonomisten analyysien tarkastelusta tai muuta asianmukaista tieteellistä
asiantuntemusta ja jotka voivat osallistua komiteoiden työryhmiin, ja ilmoitettava
näiden pätevyys ja erikoisalat.

Kemikaaliviraston 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.

Asianomaiselle henkilölle tai hänen työnantajalleen maksetaan palkkio
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. Palveluista, joita useat palveluntarjoajat voivat suorittaa, voidaan järjestää
kiinnostuksenilmaisupyyntö, jos se tieteellisten ja teknisten näkökohtien perusteella
on mahdollista ja jos 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.

84 artikla
Komiteoiden ja hallintoneuvoston jäsenten pätevyys ja etunäkökohdat

1. Komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin kokoonpano on julkistettava. Yksittäiset
jäsenet voivat pyytää, ettei heidän nimiään julkisteta, jos he katsovat julkistamisen
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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.

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 keskusteluun eikä äänestykseen.

85 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 kemiallisten aineiden
turvallisuuden, luonnontieteiden tai sääntely- tai oikeusmenettelyjen kannalta
merkityksellisen kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella.

4. Komissio päättää valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksista 130 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

86 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.
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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.

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.

87 artikla
Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta

1. Muutosta voidaan hakea kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 7 artiklan,
18 artiklan, 25 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan, 49 artiklan, 115 artiklan 4 kohdan tai 116 artiklan nojalla.

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

88 artikla
Asiavaltuus muutoksenhaussa sekä muutoksenhaun määräaika ja muoto

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

2. Valitus ja sen perusteet on toimitettava kemikaalivirastolle kirjallisesti 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.

89 artikla
Valituksen tutkiminen ja valitusta koskeva päätös

1. Valituslautakunta tutkii, onko valitukselle perusteita, 30 päivän kuluessa 88 artiklan
2 kohdan mukaisesti toimitetun valituksen jättämisestä. Muutoksenhakumenettelyn
osapuolilla on menettelyn aikana oikeus esittää suullisia huomautuksia.

2. Valituslautakunta voi käyttää kaikkia kemikaaliviraston toimivaltaan kuuluvia
valtuuksia.
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90 artikla
Asian saattaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

1. Muutosta voidaan hakea Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
perustamissopimuksen 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 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen
232 artiklan mukaisesti.

3. Kemikaalivirasto toteuttaa toimenpiteet, joita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen
tuomion täytäntöönpano edellyttää.

91 artikla
Kantelut oikeusasiamiehelle

Kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä,
joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus
esittää oikeusasiamiehelle kanteluja kemikaaliviraston toiminnassa ilmenneeksi väitetyistä
epäkohdista perustamissopimuksen 195 artiklan mukaisesti.

92 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; näitä elimiä ovat muun muassa yhteisön virastot, kuten Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan lääkearviointivirasto, sekä
tiedekomiteat, esimerkiksi myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä
käsittelevä tiedekomitea (CSTEE) ja kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden
tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitea (SCCNFP).

2. Jos kemikaalivirasto havaitsee mahdollisesti ristiriitaisia kantoja, sen on otettava
yhteys kyseiseen elimeen sen varmistamiseksi, että kummatkin osapuolet saattavat
kaikki asiaankuuluvat tieteelliset tai tekniset tiedottoisen 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.
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93 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.

3. Kunkin vuoden helmikuun 15 päivään mennessä pääjohtaja laatii alustavan
talousarvioesityksen, joka käsittää seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut
toimintamenot ja työohjelman, ja toimittaa tämän alustavan esityksen sekä
henkilöstösuunnitelman hallintoneuvostolle.

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.

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
5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

11. Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian
aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista
vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita
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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.

94 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.

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 neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/200254 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, johtaja 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.

8. Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

9. Johtaja 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 johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion
toteuttamisesta.

                                                
54 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
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95 artikla
Maksut

Hallintoneuvosto vahvistaa 93 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen maksujen
rakenteen ja määrän, ja ne julkistetaan.

96 artikla
Petostentorjunta

1. Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi kemikaalivirastoon
sovelletaan rajoituksetta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1073/199955 säännöksiä.

2. Kemikaalivirastoa sitoo Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä
tutkimuksista tehty toimielinten välinen sopimus 25 toukokuuta 199956, ja se antaa
välittömästi aiheelliset määräykset, joita sovelletaan kemikaaliviraston koko
henkilöstöön.

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.

97 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.

98 artikla
Kemikaaliviraston oikeushenkilöllisyys ja toimipaikka

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.

3. Kemikaalivirasto sijaitsee Isprassa, Italiassa.

                                                
55 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
56 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
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99 artikla
Kemikaaliviraston vastuu

1. Kemikaaliviraston sopimussuhteeseen perustuva vastuu määräytyy sopimukseen
sovellettavan lain mukaan. Euroopan 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.

Euroopan 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.

100 artikla
Kemikaaliviraston erioikeudet ja vapaudet

Kemikaalivirastoon sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa
pöytäkirjaa.

101 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.

102 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.
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103 artikla
Kolmansien maiden osallistuminen

Hallintoneuvosto voi yhteisymmärryksessä asianomaisen komitean tai tietojenvaihtofoorumin
kanssa kutsua kolmansien maiden edustajia osallistumaan kemikaaliviraston työhön.
Komissio määrittelee ennalta osallistumista koskevat edellytykset.

104 artikla
Säännösten kansainvälinen yhdenmukaistaminen

Hallintoneuvosto voi yhteisymmärryksessä asianomaisen komitean tai tietojenvaihtofoorumin
kanssa kutsua sellaisten kansainvälisten järjestöjen edustajia osallistumaan tarkkailijoina
kemikaaliviraston työhön, joiden etua kemiallisten aineiden sääntely koskee. Komissio
määrittelee ennalta osallistumista koskevat edellytykset.

105 artikla
Yhteydet sidosryhmiä edustaviin järjestöihin

Hallintoneuvosto kehittää yhteisymmärryksessä komission kanssa yhteyksiä
kemikaaliviraston sekä teollisuuden järjestöjen ja kuluttajansuojaa, työntekijöiden suojelua ja
ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen edustajien kanssa. Tämä voi tarkoittaa muun
muassa tarkkailijoiden osallistumista tiettyihin kemikaaliviraston tehtäviin hallintoneuvoston
ennalta määrittelemin edellytyksin ja komission suostumuksella.

106 artikla
Avoimuussäännöt

Avoimuuden varmistamiseksi hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan ehdotuksesta ja
komission suostumuksella säännöt, joiden mukaisesti kemiallisten aineiden turvallisuutta
koskevia, säännösten sisältämiä tai tieteellisiä tai teknisiä tietoja, jotka eivät ole
luottamuksellisia, saatetaan yleisön saataville.

107 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 kasvinsuojeluaineissa käytettäviä
aineita koskevat menettelytapasäännöt. Hallintoneuvosto hyväksyy kyseiset
menettelytapasäännöt yhteisymmärryksessä komission kanssa.

Tämän osaston säännökset eivät vaikuta muutoin Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaiselle annettuihin toimivaltuuksiin.

3. Tämä osasto ei vaikuta asetuksella (EY) N:o …/… perustetulle Euroopan
lääkearviointivirastolle annettuihin toimivaltuuksiin.
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4. Pääjohtaja vahvistaa työntekijöiden suojelua koskevat menettelytapasäännöt
kuultuaan riskinarviontikomiteaa, 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 annettuihin toimivaltuuksiin.

108 artikla
Kemikaalivirastolle tietoja toimitettaessa käytettävät lomakkeet ja ohjelmistot

Kemikaalivirasto laatii maksutta saatavilla olevia erityisiä lomakkeita samoin kuin
ohjelmistopaketteja, jotka se asettaa jäsenvaltioiden, valmistajien, maahantuojien ja
jatkokäyttäjien saataville verkkosivuillaan käytettäviksi tietojen toimittamiseen
kemikaalivirastolle.



144

X OSASTO
LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO

109 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, minkä perusteella kyseinen valmiste
luokitellaan vaaralliseksi.

110 artikla
Kemikaalivirastolle tehtävät ilmoitukset

1. Jokaisen maahantuojan tai valmistajan taikka maahantuojien tai valmistajien ryhmän,
joka saattaa markkinoille 109 artiklan soveltamisalaan kuuluvan aineen, on
ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat tiedot kyseisen aineen sisällyttämiseksi
111 artiklan mukaiseen luetteloon, ellei kyseisiä tietoja ole toimitettu osana
rekisteröintiä:

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

(b) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa
täsmennetään;

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

(d) direktiivin 67/548/ETY 23, 24 ja 25 artiklan 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. Kyseisiä tietoja toimittaessaan valmistajan tai maahantuojan on käytettävä
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä lomaketta.

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

(a) tuotetaan uutta tieteellistä tai teknistä tietoa, joka aiheuttaa muutoksia kyseisen
aineen luokitukseen ja pakkausmerkintöihin;

(b) ainetta koskevien keskenään erilaisten kirjausten ilmoittajat ja rekisteröijät
sopivat kirjauksesta 3 kohdan mukaisesti.

111 artikla
Luokitusten ja merkintöjen luettelo

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa tietokannan muodossa oleva luokitusten ja
merkintöjen luettelo, joka sisältää 110 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja
ylläpitää sitä; tämä koskee sekä 110 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tietoja
että osana rekisteröintiä toimitettuja tietoja. Tämän tietokannan ei-luottamukselliset
tiedot, jotka määritetään 116 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.

Kemikaalivirasto saattaa luettelon ajan tasalle aina saadessaan päivitettyä tietoa
110 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi kemikaalivirasto kirjaa jokaiseen
kirjaukseen tarvittaessa seuraavat tiedot:

(a) onko kirjauksen sisältämä aineen luokitus ja pakkausmerkinnät
yhdenmukaistettu yhteisön tasolla, mistä on osoituksena maininta
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;

(b) onko kyseessä vähintään kahden ilmoittajan tai rekisteröijän sopima kirjaus;

(c) aineen rekisteröintinumero (rekisteröintinumerot), jos se on saatavissa.

112 artikla
Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

1. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu luokitus ja pakkausmerkinnät on tämän asetuksen
tultua voimaan lisättävä direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I ainoastaan silloin, kun
kyseinen aine on luokiteltu karsinogeenisuus-, mutageenisuuus- tai
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä
herkistäväksi aineeksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset voivat tehdä kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua luokitusta ja
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden komitea laatii 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.
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113 artikla
Siirtymäsäännökset

Edellä 110 artiklassa tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan 21 artiklan 1 kohdassa
säädetystä määräajasta lähtien.
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XI OSASTO
TIEDOTTAMINEN

114 artikla
Kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 108 artiklan mukaisesti täsmennettyä lomaketta
käyttäen joka kymmenes vuosi komissiolle kertomus, joka koskee tämän asetuksen
soveltamista niiden omalla alueella ja johon sisältyvät arviointia ja täytäntöönpanon
valvontaa koskevat jaksot.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka kymmenes vuosi komissiolle kertomuksen tämän
asetuksen toiminnasta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin toimitettava viiden vuoden kuluttua
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen päivämäärästä.

3. Komissio julkaisee joka kymmenes vuosi tämän asetuksen toiminnasta saatua
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan kuitenkin kuuden vuoden kuluttua 131 artiklan
2 kohdan mukaisen ilmoituksen päivämäärästä.

115 artikla
Oikeus tietojen saantiin

1. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään kemikaaliviraston hallussa olevien
asiakirjojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1049/200157 nojalla. Kemikaalivirasto asettaa tällaiset tiedot pyynnöstä
saataville 73 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

2. Kun kemikaalivirastolle esitetään asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen
asiakirjaan tutustumista koskeva pyyntö, kemikaalivirasto suorittaa asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 4 kohdassa säädetyn kolmannen osapuolen
kuulemisen toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti.

Kemikaaliviraston on ilmoitettava rekisteröijälle, mahdolliselle rekisteröijälle,
jatkokäyttäjälle, hakijalle tai muille asianosaisille kyseisestä pyynnöstä.
Asianomainen osapuoli voi 30 päivän kuluessa toimittaa ilmoituksen, jossa
määritetään sellaiset pyynnössä tarkoitetut tiedot, joita hän pitää kaupallisesti
luottamuksellisina, joiden luovuttaminen saattaisi vahingoittaa häntä kaupallisesti ja
jotka hän tällä perusteella haluaa pidettävän luottamuksellisina siten, että ainoastaan
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toimivaltaiset viranomaiset, kemikaalivirasto ja komissio voivat tutustua niihin.
Hänen on esitettävä perusteet jokaista tapausta varten.

Kemikaalivirasto tutkii tällaisen ilmoituksen ja päättää perustelun pohjalta,
hyväksytäänkö kyseinen ilmoitus, ennen kuin se päättää asiakirjaan tutustumista
koskevan pyynnön hyväksymisestä. Kemikaalivirasto ilmoittaa päätöksestä
asianosaiselle, joka voi 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti hakea valituslautakunnalta
muutosta kemikaaliviraston tekemään, ilmoituksen hylkäävään päätökseen 15 päivän
kuluessa kyseisestä päätöksestä. Tällaisella muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus.
Valituslautakunta tekee muutoksenhakua koskevan päätöksen 30 päivän kuluessa.

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen osalta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden on
varmistettava, että perustetaan järjestelmä, jossa asianosainen voi hakea muutosta
asiakirjoihin tutustumista koskeviin päätöksiin ja joissa muutoksenhaulla on
lykkäävä vaikutus.

4. Kemikaalivirasto ja mahdollisesti jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pitävät
kyseisen tiedon luottamuksellisena, kun muutoksenhaku on meneillään tai muutosta
voidaan vielä hakea.

5. Tämän asetuksen 116 artiklaa sovelletaan kemikaaliviraston tehdessä asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisen päätöksen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten tehdessä direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan mukaisen päätöksen. Kun
jäsenvaltiot ovat saaneet tietoja kemikaaliviraston välityksellä, kemikaalivirasto
kuitenkin päättää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti,
myöntääkö se luvan tietojen saantiin.

6. Jos kemikaalivirasto kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai osittain
tutustuttavaksi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan mukaisesti, päätökseen
voidaan hakea muutosta tekemällä kantelu oikeusasiamiehelle tai valituslautakuntaan
87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

7. Hallintoneuvosto antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen
voimaantulosta.

116 artikla
Luottamuksellisuus

1. Seuraavia tietoja ei pidetä luottamuksellisina:

(a) aineen kauppanimi (kauppanimet);

(b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, vaarallisten aineiden osalta direktiivissä
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;
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(c) aineen nimi sellaisena kuin se mahdollisesti esiintyy Einecs-luettelossa;

(d) aineen fysikaalis-kemialliset tiedot sekä tiedot sen kulkeutumisesta ja
käyttäytymisestä ympäristössä;

(e) kaikkien toksikologisten ja ympäristötoksikologisten tutkimusten tulokset;

(f) liitteen I mukaisesti määritetty johdettu vaikutukseton taso (DNEL) tai
todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC);

(g) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden
tunnistetiedot, jos kyseiset tiedot ovat olennaisia luokituksen ja merkintöjen
kannalta;

(h) liitteessä IV olevan 4 jakson mukaiset ohjeet aineen turvallisesta käytöstä;

(i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot, lukuun ottamatta yrityksen nimeä
tai 2 kohdan mukaisesti luottamuksellisina pidettäviä tietoja;

(j) liitteen VII tai VIII mukaisesti mahdollisesti pyydettävät analyysimenetelmät,
joiden avulla ympäristöön päästetty vaarallinen aine voidaan osoittaa sekä
ihmisten välitön altistuminen aineelle määrittää;

(k) tieto siitä, että aine on testattu selkärankaisilla eläimillä.

2. Seuraavia tietoja pidetään luottamuksellisina, vaikka 115 artiklan 2 kohdan mukaista
ilmoitusta ei olisi toimitettu:

(a) valmisteen täydellistä koostumusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

(b) aineen tai valmisteen täsmällinen käyttötapa, tarkoitus tai sovellus;

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

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet jatkokäyttäjiin.

Poikkeustapauksissa, joissa aiheutuu välitön vaara ihmisten terveydelle tai
turvallisuudelle taikka ympäristölle, kuten hätätapauksissa, kemikaalivirasto voi
luovuttaa tässä kohdassa tarkoitettuja tietoja.

3. Kaikkiin muihin tietoihin on voitava tutustua 115 artiklan mukaisesti.

117 artikla
Yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

Kemikaaliviraston tämän asetuksen mukaisesti vastaanottamia tietoja voidaan luovuttaa
kolmannen maan viranomaiselle tai elimelle tai kansainväliselle järjestölle yhteisön ja
kyseisen kolmannen osapuolen välillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 304/200359 tai EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan 3 kohdan nojalla tehdyn
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sopimuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 115 ja 116 artiklan soveltamista,
edellyttäen että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

(a) sopimuksen tarkoituksena on tämän asetuksen alaan kuuluvia kemikaaleja koskevan
lainsäädännön täytäntöönpanoa tai siihen liittyvää hallinnointia koskeva yhteistyö;

(b) kolmas osapuoli suojelee luottamuksellisia tietoja keskinäisen sopimuksen
mukaisesti.
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XII OSASTO
TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

118 artikla
Nimittäminen

Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset,
jotka vastaavat tässä asetuksessa toimivaltaisille viranomaisille osoitetuista tehtävistä sekä
yhteistyöstä Euroopan komission ja kemikaaliviraston kanssa tämän asetuksen täytäntöön
panemiseksi. Jäsenvaltioiden on asetettava toimivaltaisten viranomaisten käyttöön riittävät
resurssit, jotta nämä voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä oikea-aikaisesti.

119 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.

120 artikla
Tiedottaminen yleisölle aineiden riskeistä

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava väestölle aineisiin liittyvistä
riskeistä, kun tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi ihmisten terveyden tai ympäristön
suojelemiseksi.

121 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten muut velvollisuudet

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille ja
muille asianosaisille neuvontaa niistä tehtävistä ja velvollisuuksista, joita kullekin on asetettu
tämän asetuksen nojalla, 73 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen kemikaaliviraston
laatimien toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi.
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XIII OSASTO
TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA

122 artikla
Jäsenvaltioiden tehtävät

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä järjestelmää, jossa suoritetaan virallista valvontaa ja muita
olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisia toimia.

123 artikla
Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisen
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaat, oikeasuhteiset
ja varoittavat. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava viipymättä
niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

2. Tapauksissa, joissa jäsenvaltion säännösten mukaan edellytetään sakkorangaistusta,
sakon määrä määrätään rikkomisen vakavuuden ja keston, ympäristölle ja ihmisten
terveydelle aiheutuneiden vahinkojen laajuuden ja raskauttavien tai lieventävien
olosuhteiden, kuten eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamisen perusteella. Sakon
määrän on oltava sellainen, että sillä varmistetaan varoittava vaikutus.

124 artikla
Kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava kemikaalivirastolle kunkin vuoden heinäkuun 1 päivään
mennessä kertomus virallisten tarkastusten tuloksista, suoritetusta valvonnasta, määrätyistä
sakoista ja muista edellisen kalenterivuoden aikana toteutetuista 122 ja 123 artiklan
mukaisista toimenpiteistä. Kemikaalivirasto saattaa kyseiset kertomukset komission
saataville.
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XIV OSASTO
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

125 artikla
Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan
aineen valmistusta, maahantuontia, markkinoille saattamista tai käyttöä sellaisenaan,
valmisteessa tai tuotteessa, kun kyseinen aine on tämän asetuksen tai tarvittaessa tämän
asetuksen täytäntöönpanosta annettujen yhteisön säädösten mukainen.

126 artikla
Suojalauseke

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt katsoa, että vaikka tietty aine sellaisenaan,
valmisteessa tai tuotteessa täyttää tämän asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa
kuitenkin vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 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 130 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen
90 päivän kuluessa tiedon vastaanottamisesta jäsenvaltiolta. Tällä päätöksellä joko:

a) hyväksytään väliaikainen toimenpide päätöksessä määritetyksi ajaksi, tai

b) vaaditaan jäsenvaltiota peruuttamaan väliaikainen toimenpide.

3. Jos edellä 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 XIV 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.

127 artikla
Päätösten perustelut

Toimivaltaisten viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission on perusteltava kaikki tämän
asetuksen nojalla tekemänsä päätökset.

128 artikla
Liitteiden muutokset

Liitteitä voidaan muuttaa 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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129 artikla
Täytäntöönpanolainsäädäntö

Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämät säädökset annetaan 130 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

130 artikla
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka
puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa
säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 7 artiklan
3 kohta ja 8 artikla.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa
säädettyä sääntelymenettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 7 artiklan 3 kohta
ja 8 artikla.

4. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on
kolme kuukautta.

131 artikla
Kemikaalivirastoa koskevat siirtymätoimenpiteet

1. Komissio suorittaa kemikaaliviraston tehtävät tämän asetuksen voimaantulosta siihen
asti, kunnes kyseiset tehtävät siirretään kemikaalivirastolle 3 kohdan säännösten
mukaisesti.

Komissio voi erityisesti nimittää henkilöstöä ja tehdä sopimuksia kemikaaliviraston
lukuun käyttäen toimintaan kemikaaliviraston talousarviota. Tämä sisältää sellaisen
henkilön nimittämisen, joka suorittaa pääjohtajan tehtävät, kunnes kemikaaliviraston
hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 80 artiklan mukaisesti.

2. Kemikaaliviraston pääjohtajan on ilmoitettava 18 kuukauden kuluessa tämän
asetuksen voimaantulosta komissiolle, että kemikaalivirasto on valmis aloittamaan
tämän asetuksen mukaisen toimintansa.

3. Kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta
tai 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, sen mukaan kumpi
näistä ajankohdista on aiempi, komissio siirtää kyseiset tehtävät kemikaalivirastolle.

132 artikla
Rajoituksia koskevat siirtymätoimenpiteet

Komissio laatii tarvittaessa 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta
liitettä XVI koskevan muutosluonnoksen, jossa otetaan huomioon toinen seuraavista:
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(a) mahdolliset riskinarvioinnit ja suositukset riskien rajoittamiseksi tarvittavasta
toimintaperiaatteesta, jotka on hyväksytty yhteisön tasolla asetuksen
(ETY) N:o 793/93 11 artiklan mukaisesti mutta joiden osalta ei ole vielä toteutettu
yhteisön toimenpiteitä kyseisten riskien rajoittamiseksi;

(b) mahdolliset direktiivin 76/769/ETY mukaiset rajoitusten käyttöönottoa koskevat
ehdotukset, jotka on toimitettu asianomaisille toimielimille mutta joita ei ole vielä
hyväksytty.

133 artikla
Tarkistaminen

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on laajentaa velvollisuutta, joka koskee
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja sen esittämistä
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei
koske, koska näitä aineita ei tarvitse rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä mutta
joita valmistetaan tai tuodaan maahan alle 10 tonnin määrä vuodessa. Komissio voi
tämän tarkistuksen perusteella laajentaa kyseistä velvollisuutta 130 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Komissio voi mukauttaa 14 ja 37 artiklaa 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen 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 terveyden ja
ympäristön suojelu.

3. Edellä 114 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 yhden tonnin tai enemmän mutta vähemmän kuin 10 tonnia
vuodessa.

Tämän katsauksen perusteella komissio voi 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä V täsmennettyjä tietovaatimuksia, jotka
koskevat aineita, joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo maahan yhden tonnin
tai enemmän mutta vähemmän kuin 10 tonnia vuodessa, ottaen huomioon
viimeisimmän kehityksen, joka liittyy esimerkiksi vaihtoehtoisiin testausmenetelmiin
ja (Q)SAR-estimaatteihin ((Quantitative) Structure Activity Relationship).
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134 artikla
Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 91/157/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 2000/21/EY sekä
asetukset (ETY) N:o 793/93 ja (EY) 1488/94.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

135 artikla
Direktiivin 1999/45/EY muuttaminen

Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla.

136 artikla
Asetuksen (EY) N:o…./…[POP-yhdisteitä koskeva asetus] muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o …/… seuraavasti:

(1) Poistetaan 3 ja 4 artikla;

(2) Poistetaan 15 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”Liite I, II”;

(3) Poistetaan liitteet I ja II.

137 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 ja XII osastoa sovelletaan kuudennestakymmenennestä päivästä
tämän asetuksen tultua voimaan.

3. Tämän asetuksen 81 ja 82 artiklaa sovelletaan yhden vuoden kuluttua päivästä, jona
tämä asetus on tullut voimaan.

4. Tämän asetuksen 66–70 artiklaa sovelletaan 18 kuukauden kuluttua päivästä, jona
tämä asetus on tullut voimaan.

5. Tämän asetuksen 44, 45 ja 46 artiklaa sovelletaan kahden vuoden kuluttua päivästä,
jona tämä asetus on tullut voimaan.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
[…] […]
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Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)
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PERUSTELUT

1. JOHDANTO

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevassa
direktiivissä 67/548/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ja tekniseen kehitykseen
mukautettuna, säädetään vaarallisten aineiden luokituksen, pakkaamisen ja merkintöjen
lisäksi myös siitä, miten uudet aineet on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille
asianomaisessa jäsenvaltiossa ennen niiden saattamista markkinoille. Epävirallinen koonnettu
versio direktiivistä muutoksineen ja mukautuksineen on ollut saatavilla Europa-sivustolla
1. maaliskuuta 2003 lähtien (Internet-osoite:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/dansub/home_en.htm#ConsolidatedVersion).

Komissio julkaisi helmikuussa 2001 valkoisen kirjan1 tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskevasta
strategiasta. Komissio määrittelee valkoisessa kirjassa tavoitteet, jotka on saavutettava
kestävän kehityksen toteutumiseksi kemianteollisuudessa yhtenäismarkkinaolosuhteissa.
Lisäksi siinä esitetään strategian keskeiset tekijät, joita ovat erityisesti yhden
sääntelyjärjestelmän luominen kaikkia aineita varten (REACH-järjestelmä; lyhenne tulee
sanoista Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sekä teollisuudelle
osoitettava velvollisuus tuottaa tietoja aineiden luontaisista ominaisuuksista ja arvioida niiden
käyttöön liittyviä riskejä.

Samanaikaisesti tämän ehdotuksen kanssa komissio esittää nyt ehdotuksen2 asetukseksi, jossa
säädetään kemikaalipolitiikan yleisistä periaatteista ja vahvistetaan oikeudelliset vaatimukset
ja menettelyt, joista REACH-järjestelmä koostuu. Lisäksi siinä perustetaan Euroopan
kemikaalikemikaalivirasto ja määritellään sen tehtävät ja vastuualueet.

Uudessa REACH-asetuksessa otetaan käyttöön samat rekisteröintivaatimukset uusille
kemikaaleille kuin olemassa oleville aineille, mikä tarkoittaa sitä, että direktiivin 67/548/ETY
säännöt uusien kemikaalien ilmoittamisesta on kumottava. Edellä esitetyistä syistä REACH-
ehdotus ei kuitenkaan nykyisellään sisällä vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja
merkintöjä koskevia sääntöjä, vaan direktiivin 67/548/ETY vastaavia osia sovelletaan
edelleen. Myös vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevaa
direktiiviä 1999/45/EY sovelletaan edelleen vaarallisten valmisteiden luokitukseen,
pakkaamiseen ja merkintöihin. Lisäksi edelleen sovelletaan myös muita osia yhteisön
lainsäädännöstä, kuten tiettyjä työntekijöiden suojelua koskevia direktiivejä ja niin kutsuttua
Seveso II -direktiiviä tietyn teollisen toiminnan suuronnettomuuden vaarasta, jotka perustuvat
direktiivin 67/548/ETY sääntöihin luokituksesta ja merkinnöistä.

Direktiivi 67/548/ETY sisältää useita liitteitä, jotka koskevat tietovaatimuksia ja käytettäviä
testausmenetelmiä. Näiden liitteiden sisältö siirretään REACH-säädöksen liitteisiin, joten ne on
kumottava direktiivistä. Lisäksi huomattava määrä viittauksia testausmenetelmiin ja
tietovaatimuksiin on muutettava REACH-säädöksen antamisen seurauksena.

Ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan, vuonna 1991 annetun Rion julistuksen tuloksena
on kehitetty maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja
merkintäjärjestelmä (GHS). YK:n talous- ja sosiaalineuvosto hyväksyi sen heinäkuussa 2003.

                                                
1 KOM(2001)88 lopullinen, 27.2.2001.
2 [Viite lisätään, kun KOM-asiakirja on hyväksytty.]
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Euroopan komissio, valtaosa jäsenvaltioista sekä monet uusista jäsenvaltioista ovat
osallistuneet aktiivisesti GHS-järjestelmän kehittämistyöhön. Johannesburgissa vuonna 2002
pidetyssä kestävää kehitystä käsitelleessä huippukokouksessa sovittiin
täytäntöönpanosuunnitelmassa, että tarkoituksena on rohkaista maita toimeenpanemaan uusi
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä kemikaalien luokittelemiseksi ja
merkitsemiseksi niin pian kuin mahdollista, päämääränä täydellisesti toimiva järjestelmä
vuoteen 2008 mennessä. Tämän sopimuksen mukaisesti komission tarkoituksena on ehdottaa
kansainvälisellä tasolla sovitun GHS-järjestelmän saattamista osaksi yhteisön lainsäädäntöä
mahdollisimman pian. Koska GHS-järjestelmä on vasta äskettäin virallisesti hyväksytty ja
koska komissio haluaa tutkia yksityiskohtaisesti sen hyväksymisestä seuraavat vaikutukset
sidosryhmiin ja muuhun asiaan liittyvään lainsäädäntöön, ei ole pidetty soveliaana antaa
ehdotusta GHS-järjestelmän saattamisesta osaksi yhteisön lainsäädäntöä samanaikaisesti
REACH-ehdotuksen kanssa. Näin ollen komissio esittää tarpeelliset ehdotukset sen
hyväksymiseksi samanaikaisesti REACH-säädöksen lopullisen hyväksymisen kanssa.

2. DIREKTIIVIN SISÄLTÖ

1 artikla

Tällä artiklalla muutetaan direktiivin 67/548/ETY artikloja REACH-säädöksen antamisen
edellyttämällä tavalla. Direktiivistä poistetaan kohdat, jotka liittyvät uusien kemikaalien
ilmoittamiseen, sekä tarpeettomat määritelmät ja liitteet, jotka siirretään uuteen
lainsäädäntöön tai korvataan uudella lainsäädännöllä. Lisäksi artiklalla muutetaan viittaukset
kumottuihin liitteisiin viittauksiksi REACH-asetuksen liitteisiin.

2 artikla

Tällä artiklalla kumotaan neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ilmoitettujen aineiden
ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointiperiaatteiden vahvistamisesta
20 päivänä heinäkuuta 1993 annettu komission direktiivi 93/67/ETY3, koska kyseiset
periaatteet sisällytetään REACH-asetukseen.

Direktiivin 67/548/ETY 13 artiklassa vapautetaan tietyt aineryhmät ilmoitusvaatimuksista.
Kyseinen artikla kumotaan tämän direktiivin 1 artiklalla, ja koska direktiivi 2000/21/EY on
sovellus direktiivin 67/548/ETY 13 artiklasta, myös se on kumottava.

3 artikla

Tässä standardiartiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot saattavat voimaan asiaankuuluvan
lainsäädännön siitä päivästä, jona REACH-asetusta aletaan soveltaa. Tällä viitataan siihen, että
jäsenvaltioiden on sovellettava kahta eri säädöstä samasta päivästä alkaen, jotta mahdolliset
aukot ja oikeudellinen epävarmuus vältetään.

4 artikla

Tämä artikla koskee direktiivin voimaantuloa.

                                                
3 EYVL L 227, 8.9.1993, s. 9.
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2003/0257 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä4,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan [...]
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]5 antamisen
johdosta olisi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta
1967 annettua neuvoston direktiiviä 67/548/ETY6 mukautettava ja sen sisältämät
kemikaalien ilmoittamista ja riskinarviointia koskevat säännöt olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 67/548/ETY seuraavasti:

(1) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta.

(2) Poistetaan 2 artiklan 1 kohdan c, d, f ja g alakohta.

                                                
1 EUVL C
2 EUVL C
3 EUVL C
4 EUVL C
5 EUVL L
6 EYVL 196, 16.8.1967, s. 1,direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella

(EY) N:o 807/2003 (EYVL L 122, 16.5.2003, s. 36).
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(3) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla
Aineiden ominaisuuksien testaus ja arviointi

Tässä direktiivissä tarkoitetut aineiden testaukset on tehtävä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]* 12 artiklan vaatimusten mukaisesti.
* EUVL L…”

(4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen
varmistamiseksi, että aineita ei voida saattaa markkinoille sellaisenaan tai
valmisteissa, ellei niitä ole pakattu ja merkitty 22–25 artiklan sekä liitteessä VI
mainittujen perusteiden mukaisesti ja, rekisteröityjen aineiden osalta, niiden
tietojen mukaisesti, jotka on saatu soveltamalla asetuksen
(EY) N:o [...] 11 ja 12 artiklaa, paitsi jos on kyse valmisteista, joista säädetään
muissa direktiiveissä.”

(b) Korvataan 2 kohdassa ilmaus ”1 kohdan toisessa luetelmakohdassa”
ilmauksella ”1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa”.

(5) Poistetaan 7–20 artikla.

(6) Lisätään 23 artiklan 2 kohtaan g alakohta seuraavasti:

” (g) rekisteröintinumero, jos se on saatavilla.”

(7) Poistetaan 27 artikla.

(8) Korvataan 30 artikla seuraavasti:

”30 artikla
Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke

Jäsenvaltiot eivät saa tässä direktiivissä tarkoitettuihin luokitukseen, pakkaamiseen tai
merkintöihin liittyvistä syistä kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin vaatimuksia
vastaavien aineiden markkinoille saattamista.”

(9) Poistetaan 32 artikla.

(10) Poistetaan liite V.

(11) Muutetaan liite VI seuraavasti:

(a) Liitteen VI kohdissa 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2,
3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 ilmaus ”liite V”
korvataan ilmauksella ”asetuksen (EY) N:o [...] liite X”.
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(b) Korvataan kohdassa 1.6 (a) ilmaus ”liitteessä VII” ilmauksella ”asetuksen
(EY) N:o [...] liitteissä IV, V ja VI” ja ilmaus ”liite VIII” ilmauksella
”asetuksen (EY) N:o [...] liitteet VII ja VIII”.

(c) Korvataan kohdassa 5.1 ilmaus “Liitteessä VII” ilmauksella “Asetuksen
(EY) N:o [...] liitteissä V ja VI” ja ilmaus “tason 1 (liite VIII)” ilmauksella
“asetuksen (EY) N:o [...] liitteiden VII tai VIII”.

(d) Korvataan kohdassa 5.2.1.2 ilmaus “tason 1 tutkimuksiin (liite VIII)”
ilmauksella “asetuksen (EY) N:o [...] liitteen VII tutkimuksiin”.

(e) Kaikki muut viittaukset liitteisiin VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII katsotaan
viittauksiksi vastaaviin asetuksen (EY) N:o [...] liitteisiin IV, V, VI, VII, VIII
ja IX.

(12) Kumotaan liitteet VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä
REACH-asetuksen voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle
viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin
on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
[…] […]
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