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LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti EU:n kemikaalipolitiikan uudistamista koskevan asetusehdotuksen 
29. lokakuuta 2003, ja tästä lähtien on vallinnut pääpiirteittäin yksimielisyys siitä, että 
nykyisiä oikeudellisia säännöksiä kemiallisten aineiden turvallisesta käytöstä on muutettava. 
Useat ehdotuksen yksityiskohdat herättivät kuitenkin voimakasta vastustusta. Arvostelua 
herätti erityisesti komission valitsema rekisteröintimenetelmä, jonka tietovaatimukset 
perustuvat ensisijaisesti valmistettuihin tai maahantuotuihin määriin.

Säädösehdotuksella on epätavallisen kauaskantoisia vaikutuksia. Se ei koske pelkästään 
kemian teollisuutta ja jatkokäyttäjiä vaan metallinjalostusalaa, auto- ja tekstiiliteollisuutta jne. 
Asianosaisia ovat myös aineiden tuottajat, kauppiaat, jatkokäyttäjät ja maahantuojat, eli 
kaikki, jotka käsittelevät aineita ammatillisesti; suurkonsernien ohella ehdotus vaikuttaa 
erityisesti pk-yrityksiin ja käsityöläisiin.

Komission ehdotuksen heikko kohta

Päättäväisintä vastarintaa herätti järjestelmä, jota komissio ehdottaa sovellettavaksi aineiden 
rekisteröintiin. Komissio nivoo ilmoittajalta edellytettävät tiedot kulloisenkin aineen 
valmistus- tai maahantuontimääriin. Tietovaatimuksia aletaan soveltaa määrän ollessa tonni 
vuodessa ja tämän jälkeen edetään portaittain:10 tonnia/vuosi, 100 tonnia/vuosi ja 
1000 tonnia/vuosi.

Komission lähestymistavan pahimpana heikkoutena on, että tietoja edellytetään täysin 
aineiden konkreettisista riskeistä riippumatta. Tietovaatimukset lisääntyvät määrärajojen 
ylittyessä, vaikka tätä ei voida perustella ihmisiin tai ympäristöön kohdistuvien riskien 
kasvamisella.

Määräpainotteisella lähestymistavalla on epäsuotavia vaikutuksia. Yhtä ainetta koskevien 
tietojen hankkiminen maksaa välittöminä kustannuksina 20 000–40 000 euroa 
määräkohtaisten tietovaatimusten mukaisesti. Tästä seuraa vääjäämättä, että rekisteröintikulut 
eivät ole oikeassa suhteessa liikevaihtoon nähden etenkään pieniä määriä hyödyntävillä 
tuotantoaloilla. Tällöin saattaa käydä niin, että useita aineita ja tuotteita vedetään markkinoilta 
– arvioiden mukaan 20 prosenttia tai selvästi enemmän. Komission määräporrastusjärjestelmä 
johtaa siis väärään valintakannustimeen: aineen riskien sijasta otetaan huomioon 
rekisteröintikustannukset.

Valmistelijan parannusehdotus

Siksi valmistelija ehdottaa, että komission määräporrastusta täydennetään riskeihin 
perustuvilla tekijöillä. Uudessa mallissa ei tarkastella aineen kaikkia mahdollisia käyttötapoja, 
vaan tietovaatimuksissa keskitytään tyypillisiin ihmisten ja ympäristön altistustapoihin, jotka 
kytkeytyvät tiettyjen käyttötapojen luokkiin. Tällöin kuvataan tyypillisiä kuormitustilanteita, 
jotka edellyttävät samoja suojelutoimia. Ihmisten tilanne riippuu altistumisreitistä (suun 
kautta, sisäänhengitys, ihokosketus), ympäristön tilanne taas kulkeutumistavasta (ilma, vesi, 
maaperä), ja kumpaakin täydennetään altistumisen kestolla (kertaluonteinen tai lyhytaikainen, 
satunnainen, toistuva tai pitkäaikainen). Altistustapojen luokissa laaditaan yksittäisten 
käyttötapojen malleja eri käyttöaloja varten (teollinen käyttötapa, ammatillinen käyttötapa, tai 
yksityiskäyttö). Jos kaikki toimijat valmistajasta vihoviimeiseen jatkokäyttäjään saakka 
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soveltavat näitä altistumis- ja käyttötapojen luokkia, ensimmäiseen riskienarviointiin riittävät 
olennaiset tiedot. Niissä on tehtävä selkoa keskeisistä fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista 
sekä ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvista äkillisistä vaikutuksista. Lisätietovaatimukset ja 
etenkin lisätestit riippuvat sitten kulloisestakin altistumistilanteesta. Mitä vakavammasta 
altistumisesta on kyse, sitä tiukempia aika- ja sisältövaatimuksia rekisteröintimenettelyssä on 
noudatettava.

Lisäksi kemikaalivirasto voi näiden olennaisten tietojen avulla ryhmitellä rekisteröitävät 
aineet niistä aiheutuvien riskien mukaisesti ja vahvistaa siten rekisteröinnin 
etusijajärjestyksen. Järjestelmän ansiosta kaikki Reach-menettelyn piiriin kuuluvat olemassa 
olevat aineet saataisiin rekisteröityä 11 vuoden kuluessa.

Muutetun lähestymistavan edut

Tätä lähestymistapaa sovellettaessa rekisteröintijärjestelmän ytimenä ei ole aineen määrä vaan 
aineesta aiheutuva riski. Näin pystytään karsimaan huomattavasti rekisteröinnistä aiheutuvaa 
kuormitusta heikentämättä kuitenkaan ihmisten terveyden suojaamista tai ympäristönsuojelua. 
Valmistajien ja käyttäjien ei tarvitse enää ottaa riskienarvioinnissa huomioon lukemattomia 
yksittäisiä käyttötapoja, vaan he voivat soveltaa luokkia, joiden lukumäärä pysyy 
hahmotettavissa mitoissa. Tällöin jatkokäyttäjillä on vähemmän ilmoitusvelvollisuuksia ja 
arvonmuodostusketjun tiedonkulku helpottuu. Samalla kyetään suojaamaan paremmin 
liikesalaisuuksia ja taloudellisesti merkittäviä tietoja. Aineiden käytettävyyttä ja saatavilla 
oloa koskeva joustavuus paranee, ja aineiden katoaminen markkinoilta pelkästään 
taloudellisesti kestämättömien testaus- ja rekisteröintikustannusten vuoksi vähenee selvästi. 
Eläinkokeita voidaan vähentää tuntuvasti. Altistumis- ja käyttötapojen luokkien ja olennaisten 
tietojen yhdistelmä merkitsee siten tehokasta välinettä, jonka avulla ihmisiä ja ympäristöä 
kyetään suojelemaan kohdennetummin – eli todellisen altistustavan perusteella, samalla kun 
yritysten ja viranomaisten resurssi- ja hallintokuormitus kevenee kokonaisuutena.

Jos komissio haluaa ilmoituksensa mukaisesti säilyttää EU:n kemianteollisuuden 
kilpailukyvyn ja vahvistaa sitä, Reach-ehdotuksesta on tehtävä käytännönläheisempi, 
käytännöllisempi, halvempi ja järjestelmällisesti soveltuvampi. Uuden kemikaalipolitiikan on 
paitsi edistettävä ihmisten terveyden suojelemista ja ympäristönsuojelua, luotava 
suotuisammat investointi- ja innovointiedellytykset ja johdettava todella uusiin työpaikkoihin 
ja yrityksiin sen sijaan, että nykyisetkin katoavat. Tämä edellyttää Reach-lähestymistapaa, 
jossa tietovaatimuksia sovelletaan aineesta aiheutuvan riskin mukaisesti eikä laajuuden 
perusteella, sillä kaikista aineista ei ole saatavilla kaikkia ajateltavissa olevia tieteellisiä 
havaintoja. Järjestelmän muuttamisella pyritään tässä lausunnossa juuri kyseisen vaatimuksen 
täyttämiseen.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(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.

(10) Arviointia koskevissa säännöksissä 
säädetään rekisteröinnin seurannasta, johon 
liittyy sen tarkistaminen, että rekisteröinnit 
ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, 
ja mahdollisuus tuottaa lisätietoja aineiden 
ominaisuuksista. Kemikaalivirasto arvioi 
kyseiset aineet, jos on syytä epäillä, että ne
aiheuttavat riskin terveydelle tai 
ympäristölle.

Perustelu

Viraston on hoidettava aineiden arviointi keskitetysti, jotta voidaan varmistaa, että arviointi 
toteutetaan yhtenäisiä kriteereitä noudattaen.

Viraston asemaa on siis selvästi vahvistettava, ja sen sekä kansallisten viranomaisten 
yhteistyömekanismit on esitettävä selkeästi.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (UUSI)

(15 a) Kemikaaliviraston on taattava 
yrityksille oikeusvarmuus ja siksi sillä on 
oltava lopullinen päätösvalta kemikaaleja 
koskevia riskejä ja testituloksia 
arvioitaessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että kiista-asioissa todistustaakka kuuluu 
kemikaaliviraston arvioinnin 
kyseenalaistavalle yritykselle tai 
jäsenvaltiolle.

Perustelu 

Kemikaalien arviointiin ja päätösten täytäntöönpanoon koko EU:ssa on sovellettava 
yhtenäisiä, luotettavia ja oikeusvarmuuden takaavia ehtoja. Tämä voidaan varmistaa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että viraston asema on vahva.
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(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.

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. 
Huolehtimisvelvollisuuden täyttämistä 
koskeva vastuu 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. Tähän sisältyy myös 
velvollisuus kuvata, dokumentoida ja 
ilmoittaa avoimesti ja asianmukaisella 
tavalla riskit, joita kunkin aineen 
tuotantoon, käyttöön ja myyntiin liittyy. 
Tuottajien ja jatkokäyttäjien olisi valittava 
tuotettava tai käytettävä aine kaikkein 
turvallisimmista käytettävissä olevista 
aineista.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

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

(17) Jotta aineiden 
kemikaaliturvallisuusarvioinnit pystytään 
suorittamaan tehokkaasti, aineiden 
valmistajien ja maahantuojien on 
riskienarviointia ja tosiasiallisen 
altistumisen perusteella turvallista käyttöä 
varten saatava tietoja näistä aineista, 
tarvittaessa tekemällä uusia kokeita.

Perustelu 

Turhien eläinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten karsimiseksi tulisi sallia ainoastaan 
sellaiset eläinkokeet, jotka ovat todella tarpeen, jotta todelliseen altistumiseen ja käyttöön 
perustuva riskienarviointi voidaan suorittaa. Sen vuoksi ei olisi asianmukaista porrastaa 
testaus- ja tietovaatimusten kattavuutta tuotanto- tai tuontimäärien perusteella.
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Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(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.

(21) Jotta kemikaaliturvallisuusarviointi, 
siitä viestittäminen tuotantoketjussa sekä 
vastuun ottaminen koko elinkaaren aikana 
toteutuisi tehokkaasti, kemikaalit olisi 
arvioitava aineiden luontaisten 
ominaisuuksien sekä tosiasiallisesti 
odotettavissa olevan altistumisen 
perusteella. Tällöin on 
tarkoituksenmukaista soveltaa 
altistustapojen luokkia. Yksittäisten 
tuoteryhmien ja käyttötapojen tarkastelun 
sijasta voidaan, kemikaalin käyttämisestä 
riippumatta, yksilöidä ja luokitella ihmistä 
ja ympäristöä koskevia tyypillisiä 
altistustapoja. Tällöin saadaan määritettyä 
tyypillisiä kuormitustilanteita, jotka 
edellyttävät samoja suojatoimenpiteitä. 
Tällaisia ovat tärkeimmät altistumisreitit 
(suun kautta, sisäänhengitys, ihokosketus), 
ympäristöön kulkeutumisen tapa (ilma, 
vesi, maaperä) ja kulloisenkin altistumisen 
kesto (kertaluonteinen tai lyhytaikainen, 
satunnainen, toistuva tai pitkäaikainen). 
Kussakin altistustapojen luokassa 
määritellään ja ryhmitellään: 
periaatteelliset käyttöalat (teollinen käyttö, 
ammatti- tai yksityiskäyttö) sekä sallittavat 
altistumismäärät/-tasot.

Perustelu 

Aineen valmistajan on mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti kaikkia ajateltavissa olevia 
käyttö- ja sovellusedellytyksiä. Tämä ei olisi myöskään suotavaa jatkokäyttäjien kannalta. 
Liian yksityiskohtainen käyttöehtojen kuvaus rajoittaa liiaksi jatkokäyttäjien tarvitsemaa 
käyttöjoustavuutta. Tapauksissa, joissa erityinen altistusskenaario ei sovi paikalla 
vallitsevaan käyttötilanteeseen, olisi joko turvauduttava aineen valmistajan (mahdollisesti 
arkaluonteisen) käyttöasiantuntemuksen kattavaan siirtämiseen tai sitten jatkokäyttäjän 
itsensä olisi huolehdittava aineen arvioinnista. Nämä ongelmat voidaan estää soveltamalla 
käyttösidonnaisten altistusskenaarioiden asemesta altistustapojen luokkia, jotka eivät riipu 
aineen käyttötavasta.
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Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(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/ETY, ja hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteita, joista on 
säädetty hyvän laboratoriokäytännön 
periaatteiden noudattamista kemiallisten 
aineiden kokeissa ja periaatteiden 
noudattamisen todentamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 18 päivänä 
joulukuuta 1986 annetussa neuvoston 
direktiivissä 87/18/ETY.

(25) Jos selkärankaisilla tehdään uusia
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/ETY, ja 
hyvän laboratoriokäytännön periaatteita, 
joista on säädetty hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden 
noudattamista kemiallisten aineiden 
kokeissa ja periaatteiden noudattamisen 
todentamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
18 päivänä joulukuuta 1986 annetussa 
neuvoston direktiivissä 87/18/ETY.

Perustelu

Hyvän laboratoriokäytännön vaatimukset ovat työläämpiä ja kalliita, joten niitä olisi 
sovellettava ainoastaan selkärankaisilla tehtävien uusien testien yhteydessä. Tämä parantaisi 
huomattavasti rekisteröintivaatimusten kustannustehokkuutta turvallisuuden säilyessä yhtä 
hyvänä.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 29 A KAPPALE (uusi)

(29 a) Rekisteröitävinä olevat yli 
30 000 ainetta voidaan käsitellä 
tarkoituksenmukaisesti ainoastaan 
vahvistamalla rekisteröintijärjestys 
sellaisen vähimmäistietokokonaisuuden 
avulla, joka kattaa merkittävät fysikaalis-
kemialliset ominaisuudet, ihmisiin ja 
ympäristöön kohdistuvat akuutit 
vaikutukset sekä luokitetut altistumistiedot. 
Tällä etusijajärjestykseen asettamisella
yksilöidään ja rekisteröidään ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 
ensin aineet, joista aiheutuu suurin riski. 
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Perustelu 

Tämä on ainoa tapa pitää REACH-menettely järkevissä mitoissa ja kartoittaa 
hahmottamiskelpoisessa aikataulussa ihmisille ja ympäristölle olemassa olevista aineista 
aiheutuvat riskit ja arvioida niitä ripeämmin terveydensuojelun ja kuluttajansuojan 
varmistamiseksi.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 29 B KAPPALE (uusi)

(29 b) Rekisteröintivaatimusten ja sitä 
seuraavan turvallisuusarvioinnin 
kohdennettu mukauttaminen edellyttäisi 
seuraavanlaista menettelyä: 
riskienarvioinnin ensimmäiseen vaiheeseen 
riittäisivät vähimmäistiedot, jotka kattavat 
fysikaalis-kemialliset tiedot, sekä ihmisiin 
ja ympäristöön kohdistuvat akuutit 
vaikutukset. Mahdolliset lisätestit 
riippuisivat kulloisestakin 
altistumistilanteesta. Mitä vakavammasta 
altistumisesta olisi kyse, sitä tiukempia 
aika- ja sisältövaatimuksia olisi 
noudatettava. Yrityksissä olisi käytettävä 
täydentävinä jo saatavilla olevia tietoja, 
jotta aineet, joiden riski on tunnetusti 
merkittävä, saataisiin yksilöityä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
jolloin ne voidaan asettaa etusijalle 
rekisteröintimenettelyssä. Tämä koskee 
erityisesti syöpää aiheuttavia, perimää 
vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia 
aineita, hitaasti hajoavia, eläviin kudoksiin 
kertyviä ja myrkyllisiä aineita sekä erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyviä aineita.

Perustelu 

Määrien mukaan jakautuvat riskeistä riippumattomat tietovaatimukset johtavat komission 
nykyisten kustannusarvioiden mukaisesti suhteellisen suuriin rekisteröintikustannuksiin –
etenkin silloin, kun tuotanto on 10–100 tonnia/vuosi. Tieto- ja testausvaatimukset on 
suunniteltava todellisten altistumistilanteiden mukaisesti, jotta aineita ei jätettäisi 
laajemmassa mitassa pois riskeihin liittymättömistä syistä eli puhtaasti kustannusten vuoksi. 
Ihmisten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan perusteella olisi kerättävä ainoastaan ne 
tiedot, jotka ovat todella tarpeen, jotta aineen turvallista käyttöä voidaan arvioida 
tosiasiallisen altistumisen perusteella. Tätä menettelytapaa soveltaen vältytään myös 
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tarpeettomilta eläinkokeilta.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 38 A KAPPALE (uusi)

(38 a) Komissio laatii 
kilpailulainsäädännön noudattamista 
koskevat suuntaviivat tukeakseen yrityksiä, 
jotka toimivat yhteenliittymässä.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 40 A KAPPALE (uusi)

(40 a) Ajallisesti rajatussa 
esirekisteröintivaiheessa, jonka aikana 
luodaan kaikki 30 000 ainetta kattava 
rekisteri, olisi siten inventoitava sekä aineet 
että vähimmäistiedot, jotka koostuvat 
merkittävistä fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista, ihmisiin ja ympäristöön 
kohdistuvista akuuteista vaikutuksista sekä 
väljinä luokkina ilmaistavista 
altistumistiedoista. Tämä mahdollistaa 
karkean riskienarvioinnin sekä 
etusijajärjestykseen asettamisen 
rekisteröintivaiheessa. 

Perustelu 

Inventointi muodostaa nopean ja kattavan keinon kaikkien markkinoilla jo olevien aineiden 
katsastamiseksi. Lisäksi yhteenliittymät voidaan tällöin muodostaa aikaisessa vaiheessa, 
jolloin rekisteröinti- ja arviointivaiheessa pystytään toimimaan mahdollisimman 
kustannustehokkaasti.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE

(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 

(43) Jotta velvollisuuksia noudatettaisiin 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa, 
jatkokäyttäjien olisi oltava vastuussa niiden 
riskien arvioinnista, jotka aiheutuvat heidän 
harjoittamiinsa aineiden käyttötapoihin 
perustuvasta altistumisesta, jos heidän 
tavarantoimittajaltaan saamansa 
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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.

käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseistä 
altistusta vähintään altistustapojen luokkaa 
koskevien tietojen osalta, 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.

Perustelu 

Aineen valmistajan on mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti kaikkia ajateltavissa olevia 
käyttö- ja sovellusedellytyksiä. Tämä ei olisi myöskään suotavaa jatkokäyttäjien kannalta. 
Liian yksityiskohtainen käyttöehtojen kuvaus rajoittaa liiaksi jatkokäyttäjien tarvitsemaa 
käyttöjoustavuutta. Tapauksissa, joissa erityinen altistusskenaario ei sovi paikalla 
vallitsevaan käyttötilanteeseen, olisi joko turvauduttava aineen valmistajan (mahdollisesti 
arkaluonteisen) käyttöasiantuntemuksen kattavaan siirtämiseen tai sitten jatkokäyttäjän 
itsensä olisi huolehdittava aineen arvioinnista. Näitä haittoja voidaan vähentää merkittävästi 
soveltamalla käyttösidonnaisten altistusskenaarioiden asemesta altistustapojen luokkia, jotka 
eivät riipu aineen käyttötavasta.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 45 KAPPALE

(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.

(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 tai altistustapojen luokan 
edellytyksistä, ja pitämään nämä ilmoitetut 
tiedot ajan tasalla.

Perustelu 

Ks. johdanto-osan 21 ja 43 kappaleeseen tehdyt tarkistukset.
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Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(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.

(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 altistumisen perusteella. Tämän 
vuoksi kemikaaliviraston olisi arvioinnissa 
olisi tarkastettava valmistajien ja 
maahantuojien esittämät 
rekisteröintiasiakirjat ja vaadittava 
tarvittaessa perusteellisempia testejä.

Perustelu 

Ks. johdanto-osan 10 ja 15 a (uusi) kappaletta koskevat tarkistukset (kemikaaliviraston 
keskeinen asema) sekä 29 b (uusi) ja 43 kappaletta koskevat tarkistukset (aluksi 
vähimmäistiedot ja perusteellisempia testejä tosiasiallisen altistumisen perusteella).

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 54 A KAPPALE (uusi)

(54 a) Lupamenettelyn olisi yleisesti ottaen 
perustuttava rekisteröintiin, ja siinä olisi 
otettava huomioon tiettyihin käyttötapoihin 
jo sovellettavat riskinhallintatoimet. 
Sovellukset, joiden valvonta on jo riittävää, 
olisi jätettävä yleispätevillä päätöksillä 
lupamenettelyn ulkopuolelle (nk. 
positiiviluettelo). Lupamenettelyssä ei 
pitäisi myöskään säätää sellaisten aineiden 
käyttötavoista, joita jo säädellään 
rajoitusdirektiivissä (76/769/ETY) tai jotka 
kuuluvat tulevaisuudessa VIII osastoon 
(rajoitukset). 
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Perustelu 

Aineiden käyttötavoista säädetään sekä rajoitusten että luvan yhteydessä. näitä menettelyjä ei 
ole sovitettu toisiinsa riittävän hyvin eikä niitä ole erotettu toisistaan. Tällöin päätökset 
saattavat olla epäjohdonmukaisia, ja yritykset ja viranomaiset saattavat tehdä päällekkäistä 
työtä.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 55 A KAPPALE (uusi)

(55 a)Kemikaaliviraston olisi 
lupavaatimusten kohteeksi mahdollisesti 
joutuvaa ainetta käsitellessään 
tarkastettava aineen menestyksekkään 
rekisteröinnin jälkeen, onko sen käyttöä jo 
valvottu riittävästi esim. liitteessä XVI 
olevan rajoituksen avulla. Ellei näin ole ja 
osastossa VIII tarkoitettujen rajoitusten 
edellytykset täyttyvät, on käynnistettävä 
rajoitusmenettely. Tällöin rajoitettavaan 
aineeseen ei sovelleta lupavaatimuksia. Jos 
komission suorittama tarkastelu merkitsee 
riittävää valvontaa, aine voidaan jättää jo 
nyt lupavaatimusten ulkopuolelle; tätä 
koskevaa päätöstä ei pidä viivyttää siihen 
saakka, kunnes liitteeseen XIII 
sisällyttämistä koskeva päätös saadaan 
tehtyä.

Perustelu 

Aineiden käyttötavoista säädetään sekä rajoitusten että luvan yhteydessä. näitä menettelyjä ei 
ole sovitettu toisiinsa riittävän hyvin eikä niitä ole erotettu toisistaan. Tällöin päätökset 
saattavat olla epäjohdonmukaisia, ja yritykset ja viranomaiset saattavat tehdä päällekkäistä 
työtä.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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 

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa kemikaalien vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla.
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niin määrätään.

Perustelu 

Asetuksen tarkoitus on ilmoitettava alussa.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Tämä asetus perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen1. Vastaavasti 
sovelletaan myös periaatetta, että 
valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on varmistettava, että he 
valmistavat, saattavat markkinoille, tuovat 
maahan ja käyttävät ainoastaan sellaisia 
aineita, jotka eivät asianmukaisesti 
käsiteltyinä ja käytettävissä olevaan 
tekniikkaan perustuvan riskinarvioinnin 
perusteella vaikuta haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön. Tähän sisältyy 
myös velvollisuus kuvata, dokumentoida ja 
ilmoittaa avoimesti ja asianmukaisella 
tavalla riskit, joita kunkin aineen 
tuotantoon, käyttöön ja myyntiin liittyy.
_______
1 Siten kuin se on esitetty komission 
tiedonannossa ennalta varautumisen 
periaatteesta, KOM(2000) 1 lopullinen.

Perustelu 

Tämä sanamuoto heijastaa alaviitteenä mainitun komission tiedonannon mukaisia, ennalta 
varautumisesta aiheutuvia velvoitteita.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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 

3. Tässä asetuksessa annetaan säännöksiä, 
jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja aineita. Näitä säännöksiä 
sovelletaan kyseisten aineiden 
valmistukseen, maahantuontiin, 
markkinoille saattamiseen ja käyttöön 
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tai ympäristöön. Asetuksen säännökset 
perustuvat ennalta varautumisen 
periaatteeseen1.

sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, jos 
niin määrätään.

_________
1 Siten kuin se on esitetty komission 
tiedonannossa ennalta varautumisen 
periaatteesta, KOM(2000) 1 lopullinen.

Tarkistus 19
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineisiin, jotka luokitellaan neuvoston 
direktiivin 75/442/ETY mukaisesti jätteiksi.

Perustelu 

On syytä välttää päällekkäisiä säädöksiä. Erityinen jäteasetus on asianmukainen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemista koskevia REACH-säännöksiä ajatellen. Jätteisiin ei 
myöskään sovelleta lupia eikä rajoituksia, vaikka niitä koskeekin rekisteröintivelvollisuus. 
Jätteet olisi jätettävä pois koko REACH-järjestelmästä.

Tarkistus 20
2 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tätä asetusta ei sovelleta aineisiin, 
joita käytetään:
a) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY mukaisina ihmisille tai 
eläimille tarkoitettuina lääkkeinä;
b) asetuksen 178/2002/EY mukaisina 
elintarvikkeina, neuvoston direktiivin 
89/107/ETY mukaiset elintarvikkeissa 
sallitut lisäaineet ja asetuksessa 
2232/96/EY ja komission päätöksessä 
2000/489/EY annettuja määritelmiä 
vastaavat aromiaineet mukaan lukien;
c) eläinten ruokinnassa käytettävistä 
lisäaineista annetun asetuksen (EY) N:o 
1831/2002 mukaisena eläinten ravintona, 
eläinten ruokinnassa käytettävät lisäaineet 
mukaan lukien, sekä direktiivin 82/471 
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soveltamisalaan kuuluvina eläinten 
rehuina;
d) direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY tai 
98/79/EY soveltamisalaan kuuluvina 
lääkinnällisinä laitteina;
e) neuvoston direktiivin 89/109/ETY 
mukaisina elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvina tarvikkeina;
f) neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
mukaisina kasvinsuojeluaineina;
g) neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisina 
biosidituotteina;
(h) neuvoston direktiivin 76/768/ETY1

soveltamisalaan kuuluvina kosmeettisina 
valmisteina.
______
1EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

Perustelu

Uutta asetusta on mukautettava paremmin nykyiseen lainsäädäntöön. Jos aineista tai 
aineryhmistä tai niiden käytöstä tietyissä tuotteissa on jo säädetty, ne on jätettävä REACH-
järjestelmän ulkopuolelle. Ellei näin tehdä, saattaa ilmetä päällekkäistä lainsäädäntöä ja 
ristiriitaisuuksia.

Tarkistus 21
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
seuraavien säädösten soveltamista:

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta:

(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY1;

(b) direktiivi 90/394/ETY;
(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY2;
(d) yhteisön lainsäädäntö, joka koskee 
vaarallisten aineiden ja vaarallisia aineita 
sisältävien valmisteiden kuljetusta 
rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merillä tai 
ilmassa.

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

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
aineiden luetteloa voidaan muuttaa 
kemikaaliviraston suosituksesta tai 
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komission aloitteesta päätöksellä, jonka 
komissio tekee 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu 

On syytä välttää päällekkäistä sääntelyä työsuojelun ja aineiden yhteydessä. 

Lisäyksessä otetaan käyttöön menettely, joka yksinkertaistaa ulkopuolelle jätettävien 
aineiden/vapautusten luettelon mukauttamista mainittujen kriteerien perusteella. Tätä 
menettelytapaa noudatettiin myös direktiivin 92/32/ETY (vaarallisten aineiden pakkauksia ja
pakkausmerkintöjä koskevan direktiivin muuttaminen seitsemännen kerran) yhteydessä.

Tarkistus 22
3 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

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;

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;

Perustelu 

Liuottimien (kuten veden) pois jättämistä koskeva vaatimus ei ole käytännöllinen eikä 
tarpeen. Tällöin jouduttaisiin tekemään tarpeettomia eläinkokeita aineille, joita ei 
käytännössä käsitellä sellaisenaan.

Tarkistus 23
3 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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

2. ‘valmisteella’ seosta tai liuosta, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta aineesta; 
metalliseokset ovat erikoisvalmisteita, joita 
arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota 
niiden erilaisiin erityisominaisuuksiin;

Perustelu 

Vaikka metalliseoksia luonnehditaan liitteessä I a erikoisvalmisteiksi, niiden 
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erityisominaisuuksia ei käsitellä itse asetustekstissä. Kahdesta tai useammasta aineesta 
(metallista) koostuvat metalliseokset sulautuvat uudeksi kiderakenteeksi, jota ei voida enää 
hajottaa takaisin osiinsa. Siten ne ovat valmisteita, joita ei pidä sinällään rekisteröidä, mutta 
tästä huolimatta on syytä tutkia metallien turvallista käyttöä seoksissa. Tämä kävi jo ilmi 
vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin (1999/45/EY) käsittelyssä.

Tarkistus 24
3 ARTIKLAN 4 ALAKOHDAN 1 ALAKOHTA

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:

(4) ‘polymeerillä’ ainetta, joka koostuu 
molekyyleistä, joille on ominaista yhden tai 
useamman tyyppisen monomeerin 
muodostamat jaksot, ja jonka painosta 
suurempi osa koostuu molekyyleistä, joissa 
on vähintään kolme monomeeriä, joista 
kukin on sitoutunut vähintään yhteen 
toiseen monomeeriin tai muuhun 
reagoivaan aineeseen, ja jonka painosta 
suurin osa ei koostu keskenään 
samanpainoisista molekyyleistä. Näiden 
molekyylien on moolimassan suhteen
jakaannuttava useisiin eri luokkiin siten, että 
moolimassojen erot ovat pääasiassa 
monomeerien lukumäärien eroista johtuvia. 

(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.

Perustelu 

Tarkistuksessa esitetty polymeerin määritelmä vastaa olennaisilta osin OECD-määritelmää. 
Se on sisällytetty direktiiviin 92/32/ETY ja sitä olisi pidettävä standardimääritelmänä, joka on 
siten säilytettävä [Suom. huom. direktiivissä 92/32/ETY "...joista kukin on kovalenttisesti
sitoutunut...", alkuperäisessä tarkistuksessa ei ole jostain syystä ilmausta kovalenttisesti 
(oikealla palstalla); vasemman palstan reaktantti muutettu reagoivaksi aineeksi; monomeerit 
käännetty meereiksi direktiivissä 92/32/ETY.]

Tarkistus 25
3 ARTIKLAN 11 ALAKOHTA
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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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 26
3 ARTIKLAN 12 A ALAKOHTA

12 a.‘käyttötapojen luokilla’ I b a liitteen 
mukaista käyttötapojen luokittelemista 
seuraavan jaottelun mukaisesti: teollinen 
käyttötapa, ammatillinen käyttötapa ja 
kulutuskäyttö;

Perustelu 

Käyttö- ja altistustapojen luokkien käsite systematisoi tietovaatimukset, siirtää painopisteen 
niihin, ja helpottaa tuoteketjun viestintää. Tuoteryhmien tarkastelun asemesta voidaan 
yksilöidä ja luokitella ihmisten ja ympäristön tyypillisiä altistustapoja ainetta koskevista 
sovelluksista riippumatta. Yksityiskohtaisempi kuvaus annetaan tarkistuksissa, jotka koskevat 
I b a liitettä (uusi).

Tarkistus 27
3 ARTIKLAN 12 B ALAKOHTA (uusi)

12 b. ‘altistustapojen luokilla’ 
altistustapojen luokittelemista ihmisen 
kannalta merkittävien altistumisreittien 
(suun kautta, sisäänhengitys, ihokosketus), 
ympäristöön kulkeutumistapojen (ilma, 
vesi, maaperä) sekä altistumiskeston ja -
tiheyden (kertaluonteinen/lyhytaikainen, 
satunnainen, toistuva/pitkäkestoinen) 
mukaisesti liitteessä IX a kuvatulla tavalla;
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Perustelu 

Käyttö- ja altistustapojen luokkien käsite systematisoi tietovaatimukset, siirtää painopisteen 
niihin, ja helpottaa tuoteketjun viestintää. Yksityiskohtaisempi perustelu 12 a alakohtaa 
koskevassa tarkistuksessa.

Tarkistus 28
3 ARTIKLAN 12 C ALAKOHTA (uusi)

12 c. ‘altistusskenaariolla’ ihmisten ja 
ympäristön suojelemiseksi toteutettujen 
konkreettisten toimenpiteiden sekä aineen 
valmistusta ja käyttöä koskevien, koko 
elinkaaren aikana sovellettavien 
erityisehtojen kuvausta;

Perustelu 

Altistusskenaariossa kuvataan – toisin kuin käyttö- ja altistustapojen luokissa – aineen 
käyttöä koskevia erityisehtoja ja erityisesti konkreettisia suojatoimenpiteitä.

Tarkistus 29
3 ARTIKLAN 14 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Perustelu 

Poikkeussääntelyä olisi sovellettava myös aineisiin, joita ei käytetä pelkästään välituotteina.

Tarkistus 30
3 ARTIKLAN 14 A ALAKOHTA (uusi)

14 a. ‘kemiallisesti muuntamattomalla 
aineella’ ainetta, jonka kemiallista 
rakennetta ei ole muutettu, vaikka se olisi 
ollut kemiallisessa prosessissa – esim. 
aineet, jotka on käsitelty kemiallisesti 
epäpuhtauksien poistamiseksi;
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Perustelu 

Asetusehdotuksessa jätetään rekisteröinnin ulkopuolelle aineet, jotka ovat luonnollisia, ellei 
niitä ole muutettu valmistusvaiheessa kemiallisesti. Selluloosakuitu tuotetaan kemiallisessa 
menettelyssä, mutta sen rakenne ei muutu. Siksi tämän poikkeuksen tulisi kattaa kaikki 
selluloosakuitujen valmistustavat ja -menettelyt.

Tarkistus 31
3 ARTIKLAN 20 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

(20) ‘asteittain rekisteröitävällä aineella’ 
ainetta, joka on sisällytetty ainerekisteriin 
22 b artiklan mukaisesti;

Perustelu 

Tällä haavaa ei tiedetä, montako ainetta EU:ssa valmistetaan tai montako ainetta EU:hun 
tuodaan. Uuden 22 b artiklan mukainen aineinventaario tarjoaa viranomaisille, 
valmistajille/maahantuojille sekä jatkokäyttäjille tietoja kaavailluista rekisteröinneistä. Näin 
varmistetaan selvästi parempi suunniteltavuus ja oikeusvarmuus samalla kun voidaan luopua 
monimutkaisista määritelmistä ja todentamismenettelyistä.

Tarkistus 32
3 ARTIKLAN 20 ALAKOHDAN A–C ALAKOHTA

(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);

Poistetaan.

(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 
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67/548/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 79/831/ETY, 
8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
luetelmakohdan mukaisesti, mutta se ei 
täytä direktiivissä 67/548/ETY, sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiivillä 
92/32/ETY, säädettyä polymeerin 
määritelmää;

Perustelu 

Koska olemassa olevat aineet on kirjattava uuden 22 b artiklan mukaisesti ainerekisteriin 
tiettyyn ajankohtaan mennessä, jolloin ne voidaan katsoa asteittain rekisteröitäviksi aineiksi, 
voidaan monimutkaisista määritelmistä ja byrokraattisista todentamismenettelyistä luopua.

Tarkistus 33
3 ARTIKLAN 23 ALAKOHTA

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

(23) ‘tieteellisellä tutkimuksella ja 
kehittämisellä’ tieteellisiä kokeita, 
analyyseja tai kemiallista tutkimusta, jotka 
suoritetaan kontrolloiduissa olosuhteissa;

Perustelu 

Käyttömäärän rajaaminen tonniin rajoittaa tieteen ja tutkimuksen vapautta tavalla, jota ei 
voida sallia.

Tarkistus 34
3 ARTIKLAN 25 ALAKOHTA

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;

(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; yksilöidyllä 
käyttötavalla tarkoitetaan myös käyttö- ja 
altistustapojen luokan ilmoittamista;
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Perustelu

(Perustelujen alkuosa ei koske suomenkielistä versiota).
Erityisen käyttötavan asemesta olisi voitava ilmoittaa myös käyttö- tai altistustavan luokka. 
Erityisen käyttötavan ilmoittaminen saattaisi johtaa yritys- ja liikesalaisuuksien 
paljastumiseen. Luokkien käyttäminen lisää joustavuutta pk-yritysten kannalta.

Tarkistus 35
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘olennaisilla tiedoilla’ aineiden 
etusijajärjestykseen asettamisen 
edellyttämiä perustietoja, jotka koskevat 
aineiden luontaisia ominaisuuksia ja 
altistumis- ja käyttötapaa liitteen I c 
(käyttötapojen luokat), I d (altistustapa), IV 
ja V mukaisesti;

Perustelu 

Yritykset ilmoittavat aineinventaarion (ks. 3 artiklan 20 alakohta) yhteydessä toisessa 
vaiheessa myös olennaiset tiedot (ks. 22 c artikla). Niihin kuuluvat tärkeimmät tiedot aineiden 
ominaisuuksista sekä altistumis- ja käyttötavasta.

Tarkistus 36
3 ARTIKLAN 29 B ALAKOHTA (uusi)

29 b. ‘ainerekisterillä’ kemikaaliviraston 
ylläpitämää rekisteriä, jossa on tiedot 
esirekisteröinnissä ilmoitetuista aineista;

Perustelu 

Seurausta 3 artiklan 2 alakohtaan tehdystä tarkistuksesta. Määritelmä toimii 22 c artiklan 
perustana.

Tarkistus 37
3 ARTIKLAN 29 C ALAKOHTA (uusi)

29 c. ‘metalliseoksella’ makroskooppisella 
tasolla yhtenäistä metallista materiaalia, 
joka koostuu kahdesta tai useammasta 
kemiallisesta elementistä, jotka ovat 
yhdistyneet toisiinsa siten, ettei niitä voida 
erottaa toisistaan mekaanisen vaikutuksen 
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avulla;

Perustelu 

Määritelmä vastaa YK:n soveltamaa maailmanlaajuisen kemikaalien luokittelun ja 
merkintöjen yhdenmukaistamisjärjestelmää sekä valmistedirektiiviä 1999/45/EY. 
Anorgaaniset metallien ainesosat ja metallit ovat 3 artiklassa tarkoitettuja aineita; tosin 
metalliseosten määritelmä puuttuu.

Tarkistus 38
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) asetuksen (ETY) N:o 2309/93, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvissa 
ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa 
lääkkeissä;
(b) neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvana 
elintarvikkeiden lisäaineena;
(c) komission päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvana 
elintarvikkeiden aromiaineena;
(d) neuvoston direktiivin 70/524/ETY 
soveltamisalaan kuuluvana rehujen
lisäaineena;
(e) neuvoston direktiivin 82/471/ETY 
soveltamisalaan kuuluvassa eläinten 
ruokinnassa.

Perustelu 

Kaikki poikkeussäädökset siirretään hahmotettavuussyistä 2 artiklaan.

Tarkistus 39
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineet, joita valmistetaan, tuodaan 
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maahan ja käytetään tieteellisessä 
tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote-
ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa 
ja kehittämisessä.

Perustelu

Tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettävät aineet olisi jätettävä innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle, jotta kyseiset toiminnot eivät 
keskittyisi muualle kuin EU:hun. Tällaisia aineita käyttävät hyvinkoulutetut henkilöt 
valvotuissa olosuhteissa.

Tarkistus 40
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdan mukaista 
rekisteröintiä ei sovelleta valmisteissa 
käytettäviin aineisiin, jos aineen pitoisuus 
valmisteessa on vähäisempi kuin alhaisin 
seuraavista:
a) sovellettavat, direktiivin 1999/45/EY 3 
artiklan 3 kohdassa olevassa taulukossa 
ilmoitetut pitoisuudet;
b) direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevat 
pitoisuusraja-arvot;
c) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
XII asetetut kriteerit.

Perustelu 

Siirretään 13 artiklassa olevat aineiden ja valmisteiden huomioonottamisrajat. Ellei rajoja 
sovelleta, on kaikkein vähäisimmätkin jäämät selvitettävä, mikä olisi kohtuutonta.

Tarkistus 41
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
monomeeriaineelle (-aineille), jo(i)ta 
samassa toimintaketjussa aiempana oleva 
toimija ei ole rekisteröinyt, tai muulle 
rekisteröimättömälle aineelle (aineille), –
paitsi jos monomeerit muodostuvat 
synteesissä eikä niitä voida erottaa 
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toisistaan – jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Perustelu 

Eräät monomeerit syntyvät tuotantoprosessissa ja reagoivat heti edelleen. Rekisteröinti 
edellyttäisi siten kohtuutonta panostamista.
Jos monomeeri tai muu aine on alkuperäisen valmistajan tai hänen nimeämänsä edustajan 
rekisteröimä, polymeerien valmistaja voi käyttää kyseistä rekisteröintiä edellyttäen, että 
rekisteröintivelvollinen on ilmoittanut polymeerien valmistuksen yhdeksi käyttötavaksi.

Tarkistus 42
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

(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.

Tarkistus 43
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 44
6 ARTIKLAN 4 KOHTA

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.

Poistetaan.

Tarkistus 45
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa tai 
käyttö/altistustavan luokkaa varten.

Tarkistus 46
6 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Tuotteita, jotka eivät täytä 1 kohdassa 
olevia vaatimuksia, ei saa tuoda maahan.
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säädetyn määräajan jälkeen.

Tarkistus 47
6 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Edellä 1–6 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

7. Edellä 1 kohdan mukaisessa 
rekisteröinnissä sovelletaan aineille 
sellaisenaan tai valmisteina käytettäville 
aineille asetettuja määräaikoja.

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään siihen, että tuotteissa käytettäviin aineisiin sovelletaan samoja 
määräaikoja, joita eurooppalaisten valmistajien on noudatettava. Näin estetään kilpailun 
vääristymistä ainakin tältä osin.

Tarkistus 48
6 A A ARTIKLA (uusi), OTSIKKO

Rekisteröintien ja nk. ryhmärekisteröintien 
siirtäminen ja jakaminen

Tarkistus 49
6 A A ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

1. Rekisteröinnillä hankittu oikeus on sekä 
siirrettävissä että jaettavissa. Edunsaaja 
ottaa vastaan alkuperäisen rekisteröijän 
oikeudet ja velvollisuudet. Jos rekisteröinti 
jaetaan, kemikaalivirasto osoittaa uudelle 
haltijalle uuden rekisteröintinumeron.

Perustelu 

Ellei rekisteröintivelvollinen halua enää käyttää rekisteröintiä, hänen on voitava siirtää 
rekisteröinnistä aiheutuvat oikeudet. Oikeudet on voitava jakaa tapauksissa, joissa vain osa 
yrityksestä siirtyy uudelle omistajalle. Koska jokaiselle valmistajalle tai maahantuojalle 
annetaan rekisteröinnin todentava rekisteröintinumero, kemikaaliviraston on tällöin 
annettava uudelle haltijalle uusi rekisteröintinumero.

Tarkistus 50
6 A A ARTIKLAN 2 KOHTA (uusi)
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2. Jos valmistaja on toisen juridisen 
henkilön (niin kutsutun emoyhtiön) 
tytäryhtiö, emoyhtiö voi suorittaa 
rekisteröinnin ja pitää sitä voimassa 
tytäryhtiön puolesta. Tytäryhtiö voi 
vastaavasti suorittaa rekisteröinnin ja pitää 
sitä voimassa emoyhtiön tai muiden 
tytäryhtiöiden puolesta. Tällaisissa 
tapauksissa vaaditaan ainoastaan yksi 
rekisteröinti. Ryhmän rekisteröintiä varten
nimeämä juridinen henkilö vastaa tämän 
asetuksen mukaisten velvollisuuksien 
täyttämisestä.

Tarkistus 51
6 A A ARTIKLAN 3 KOHTA (uusi)

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan myös siinä 
tapauksessa, että emo- tai tytäryhtiön 
toimipaikka ei ole Euroopan unionin 
alueella. Ryhmän rekisteröintiä varten 
nimeämän juridisen henkilön toimipaikan 
on oltava Euroopan unionin alueella.

Perustelu 

Tuotteita toimitetaan yhdessä ja samassa konsernissa jatkokäyttäjille, joiden tuotantopaikat 
sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa ja jotka kuuluvat mahdollisesti eri tytäryhtiöihin. Tällöin 
yleensä yksi tietty yksikkö vastaa konserninsisäisten toimitusten koordinoinnista. 
Ryhmärekisteröinti tarjoaisi asianmukaisen ratkaisun, joka karsisi kustannuksia ja 
byrokratiaa etenkin pk-yritysten kannalta.

Tarkistus 52
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

Poistetaan.
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Perustelu 

Tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettävät aineet olisi jätettävä innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle, jotta kyseiset toiminnot eivät 
keskittyisi muualle kuin EU:hun. Tällaisia aineita käyttävät hyvinkoulutetut henkilöt 
valvotuissa olosuhteissa.

Tarkistus 53
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

(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.

Tarkistus 54
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

Poistetaan.
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Tarkistus 55
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

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.

Poistetaan.

Tarkistus 56
7 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 57
7 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 58
7 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Kemikaalivirasto voi pyynnöstä päättää 
pidentää viiden vuoden poikkeusaikaa 
enintään viidellä lisävuodella tai, jos on 
kyse aineiden käytöstä yksinomaan 
ihmisillä tai eläimillä käytettäväksi 

Poistetaan.
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tarkoitettujen lääkkeiden kehittämiseen, 
enintään kymmenellä lisävuodella, jos 
valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, 
että tällainen pidennys on oikeutettu 
tutkimus- ja kehittämisohjelman 
perusteella.

Tarkistus 59
7 ARTIKLAN 8 KOHTA

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

Poistetaan.

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

Tarkistus 60
7 ARTIKLAN 9 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 61
7 ARTIKLAN 10 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 62
8 ARTIKLAN 1 KOHTA
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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 
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.

Poistetaan.

Tarkistus 63
8 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tehoaineita, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan käytettäväksi ainoastaan 
biosidituotteissa ja jotka sisältyvät joko 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY liitteisiin I, IA tai IB tai 
komission asetukseen (EY) N:o …/… 
{toiseen tarkistusta koskevaan asetukseen}, 
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.

Poistetaan.

Tarkistus 64
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN III ALAKOHTA

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

(iii) tiedot aineen valmistuksesta ja 
käyttötavasta (käyttötavoista); näiden 
tietojen on katettava vähintään kaikki 
rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat;
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kaikki rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat;
– kaikki rekisteröijän yksilöimät 
käyttötapojen luokat liitteen I b a 
mukaisesti, 
– altistustapojen luokat liitteen IX a 
mukaisesti,

– valmistus-/maahantuontimäärät liitteessä 
IV olevan 3 jakson 1 kohdan mukaisesti;

Perustelu 

Rekisteröinnissä edellytettävä käyttö/altistustapojen luokkien ilmoittaminen on tärkeä 
edellytys käyttö- tai altistumispainotteiselle etusijajärjestykseen asettamiselle ja 
rekisteröinnille (tietovaatimukset mukaan lukien) sekä tuotantoketjun viestinnän 
yksinkertaistamiselle (vrt. 3 artiklan uusi 12 a alakohta).

Tarkistus 65
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN VI ALAKOHTA

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

(vi) Tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitteitä V, VI, IX ja IX a sekä muita 
käytettävissä olevia ja riskinarvioinnin 
kannalta merkittäviä tietoja soveltamalla;

Perustelu 

Uusi liite V sisältää olennaiset tiedot (vrt. 3 artiklan uusi 30 alakohta), liitteessä VI 
yhdistetään alkuperäiset liitteet VI–VIII (perusteellisempien testien valinta) ja liitteen IX a 
(vrt. 3 artiklan uusi 12 b alakohta) mukaiset tiedot ovat yhdessä tietoja, jotka riittävät 
riskinarviointiin.

Tarkistus 66
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN VII ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Kattavien tutkimustiivistelmien ilmoittaminen ei sovi etenkään pk-yrityksille. Edellä vi 
alakohdassa tarkoitettujen tiivistelmien ilmoittaminen riittää.
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Tarkistus 67
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN VIII ALAKOHTA

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

(viii) ilmoituksen siitä, onko tietoja tuotettu 
liitteitä V ja VI soveltaen selkärankaisilla 
tehdyillä testeillä;

Perustelu 

Selvennys/täsmennys.

Tarkistus 68
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN IX ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Testaukset on periaatteessa suoritettava heti, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. Jos turvallinen 
käyttötapa on varmennettava lisätesteillä, ei voida odottaa, kunnes toimivaltainen 
viranomainen (tai kemikaalivirasto) on tehnyt rekisteröinnin päätteeksi päätöksen 
testausehdotuksista. Tarvittavat testit on sen sijaan suoritettava rekisteröinnin yhteydessä ja 
niistä on ilmoitettava, jotta käyttötapojen turvallisuus voidaan varmentaa. Näin siis 
poistetaan testausehdotusten tarpeellisuus.

Tarkistus 69
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN X ALAKOHTA

(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;

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V ja VI soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

Perustelu 

Seurausta 9 artiklan a alakohdan vii alakohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 70
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN X A ALAKOHTA(uusi)
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(x a) vahvistuksen sille, että rekisteröijä on 
alkuperäisten tutkimusten haltija, jonka on 
laadittava tiivistelmät 9 artiklan a 
alakohdan vi alakohdan mukaisesti, tai että 
hänellä on tätä koskeva alkuperäisten 
tutkimusten haltijan kirjallinen suostumus.

Perustelu 

Tarkistus tarpeen testaustietoja koskevien omistussuhteiden ja tietosuojan varmistamiseksi.

Tarkistus 71
10 ARTIKLA, OTSIKKO

Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen 
toimittaminen

Yhteinen tietojen toimittaminen

Tarkistus 72
10 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

(-1) Jos kaksi tai useampi yhteisössä 
toimiva valmistaja ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo valmistaa tiettyä ainetta 
tai tuoda sitä maahan, rekisteröinnin 
suorittaminen kuuluu ensisijaisesti 
ainoastaan yhdelle valmistajalle tai 
maahantuojalle. 
Muut valmistajat ja/tai maahantuojat 
voivat 9 artiklan a alakohdan i alakohdan 
mukaiset tiedot ilmoittamalla viitata 
kyseiseen rekisteröintiin täydellisesti tai 
osittain, jos rekisteröinnin suorittava 
valmistaja/maahantuoja on antanut tähän 
kirjallisen suostumuksen. Suostumus on 
annettava, jos asiassa sovelletaan 
25 artiklaa.
Edellä 9 artiklan 1 a alakohdan vi 
alakohdan mukaiset tiedot olisi annettava 
erillisinä ainoastaan siinä tapauksessa, että 
kyseiset tiedot ovat jo saatavilla tai muut 
tärkeät syyt estävät menestyksekkäästi 
suoritettuun rekisteröintiin viittaamisen.
Kun viittaus on täydellinen, 
kemikaalivirasto myöntää pyynnöstä saman 
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rekisteröintinumeron viittauksen tehneille 
valmistajille/maahantuojille.
Kun viittaus on osittainen, puuttuvat tiedot 
toimitetaan erillisinä.

Perustelu 

Valmistajat/maahantuojat voivat luopua omien asiakirjojensa esittämisestä, jos he viittaavat 
muihin rekisteröinteihin. Tämä helpottaa erityisesti pk-yritysten tilannetta, koska ne voivat 
luopua laajaa panostusta edellyttävän aineiston laatimisesta.
Suostumuksen antovelvoite, jossa viitataan 25 artiklaan, varmistaa, ettei selkärankaisilla 
tehtyjä testejä toisteta ja että niitä koskevat tiedot toimitetaan vain kertaalleen. 
Tarkistus toteuttaa siis tehokkaasti yksi aine/yksi rekisteröinti -periaatteen (aina samaa 
rekisteröintinumeroa myöten).

Tarkistus 73
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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.

1. Kaksi tai useampi valmistaja ja/tai kaksi 
tai useampi maahantuoja voivat 
vaihtoehtoisesti 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.

Perustelu 

Suuntaviivat ovat tarpeen, jotta yrityksiä voidaan tukea niiden muodostaessa yhteenliittymiä 
ja työskennellessä niissä. Samalla estetään mahdollinen kilpailumääräysten rikkominen.

Tarkistus 74
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Poistetaan.
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Tarkistus 75
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 3 A ALAKOHTA (uusi)

Jokainen yhteenliittymä voi esittää 9 
artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iii 
alakohdassa tarkoitetut tiedot yhteisesti.

Perustelu 

Tietoja yhteisesti esitettäessä riittää, että yksi yhteenliittymän muiden osapuolten puolesta 
toimiva valmistaja tai maahantuoja antaa 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan viii alakohdan 
mukaisen ilmoituksen.
Lisäksi 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot olisi voitava 
yhteenliittymän jäsenten niin halutessa esittää yhteisesti.

Tarkistus 76
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa kohtuullisen 
osuuden rekisteröintimaksusta.

Perustelu 

Rekisteröintikustannuksille ei pidä asettaa jäykkää rajaa (yksi kolmasosa). Tällöin 
yhteenliittymien muodostamista koskevat kannustimet rajoittuisivat pelkästään kahden 
osapuolen yhteenliittymiin, koska muut eivät voisi hyötyä kustannusten alenemisesta. Kun 
kustannusten jakamisessa ei sovelleta jäykkiä rajoja, kannustin houkuttelee suurempiakin 
yhteenliittymiä.

Tarkistus 77
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

(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 
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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.

Perustelu 

Määräkohtaiset tietovaatimukset eivät ole enää tarpeen, sillä vaatimuksista tulee 
altistumiskohtaisia (liite IX a).
Koska suuremmat tuotantomäärät eivät korreloi yksiselitteisesti riskin suurenemisen kanssa, 
aineen määrää ei voida pitää tietovaatimusten mittapuuna eikä ainakaan kriteerinä, joka 
soveltuisi tavoitteeksi asetettuun ihmisten terveyden ja ympäristön turvallisuuden 
parantamiseen. Edellytettävä panostus ei ole missään nimessä järkevässä suhteessa asiasta 
koituvaan ekologiseen tai sosiaaliseen hyötyyn verrattuna.

Tarkistus 78
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

Poistetaan.

Perustelu 

Seurausta toisesta tarkistuksesta (ks. 11 artiklan 1 kohta).

Tarkistus 79
12 ARTIKLAN 3 KOHTA



PE 357.851v01-00 40/118 PA\566105FI.doc

FI

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

(3) Uudet selkärankaisilla tehtävät 
laboratoriokokeet on suoritettava 
direktiivissä 87/18/ETY säädettyjen hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden ja 
direktiivin 86/609/ETY säännösten 
mukaisesti.

Perustelu 

Kaikkien sellaisten jo suoritettujen testien toistaminen, jotka eivät ole vastanneet hyvän 
laboratoriokäytänteiden periaatteita, johtaisi tarpeettomiin selkärankaisilla tehtäviin 
kokeisiin. 
Siten kustannustehokkuus edellyttää, että kallista hyvän laboratoriokäytännön periaatteen 
soveltamista rajataan uusiin selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin. 
Muut tiedot (esim. fysikaalis-kemialliset tiedot) voidaan selvittää halvemmalla riittävän 
laadukkaasti.

Tarkistus 80
13 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) PBT- ja vPvB-aineiden arviointi. Poistetaan.

Perustelu 

Näiden aineiden erillinen arviointi ei ole tarpeen. Ominaisuudet voidaan selvittää jo kolme 
kohdan a ja c alakohdan mukaista vaaran aiheuttamisen arviointia suoritettaessa.

Tarkistus 81
13 ARTIKLAN 4 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Altistuksen arvioinnissa ja riskien 
karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia 
valmistajan tai maahantuojan yksilöimiä
käyttötapoja tai käyttö- tai altistustapojen 
luokkia.

Tarkistus 82
13 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) käyttö kosmeettisissa valmisteissa, jotka 
kuuluvat neuvoston direktiivin 76/768/ETY 
soveltamisalaan.

Poistetaan.
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Perustelu 

direktiivi on sisällytetty 2 artiklan uudessa 1 a kohdassa olevaan poikkeusten luetteloon.

Tarkistus 83
15 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Yhdistetty 16 artiklaan. Tehtaalla käytettäviin eristettyihin välituotteisiin ja kuljetettaviin 
välituotteisiin sovelletaan uuden 16 artiklan 3 kohdan nojalla samoja vaatimuksia (olennaiset 
tiedot).

Tarkistus 84
15 ARTIKLAN 2 KOHTA

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:

Poistetaan.

(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;
(d) saatavilla olevat tiedot välituotteen 
fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista.
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Tarkistus 85
16 ARTIKLAN OTSIKKO

Kuljetettavien eristettyjen välituotteiden 
rekisteröinti

Tehtaalla käytettävien tai kuljetettavien 
eristettyjen välituotteiden rekisteröinti

Tarkistus 86
16 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Tarkistus 87
16 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) Välituotteen nimi sekä mahdollinen 
CAS-numero;

Perustelu 

Tunnistetietojen täsmällinen määrittäminen edellyttää analyyttisia tutkimuksia, joihin on 
panostettava huomattavasti. Sellaisten suorittamista olisi edellytettävä ainoastaan 
yksittäistapauksissa esim. yhteenliittymiltä.

Tarkistus 88
16 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) välituotteen luokitus; (c) välituotteen mahdollinen luokitus;

Perustelu 

Luokitusta edellytetään yleensä ainoastaan markkinoitavilta välituotteilta.

Tarkistus 89
16 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA
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(d) saatavilla olevat tiedot välituotteen 
fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista.

(d) portaittain ilmaistut vuosittaiset 
tuotantomäärät (> 1 t, > 10 t, > 100 t, 
> 1000 t).

Perustelu 

Välituotteista kerätään myös olennaiset tiedot 3 kohdan mukaisesti. Lisäksi on 
tarkoituksenmukaista esittää tuotantomäärät portaittain.

Tarkistus 90
16 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

3. Valmistajan tai maahantuojan, joka 
valmistaa tai tuo maahan tehtaalla 
käytettävää tai kuljetettavaa eristettyä 
välituotetta yhden tonnin tai enemmän 
vuodessa, on hankittava liitteen 5 mukaiset 
aineen ominaisuuksia koskevat tiedot 
arkaluonteisia tietoja lukuun ottamatta 
edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 2 vuoden 
kuluessa rekisteröinnistä; kyseisten tietojen 
on oltava saatavilla toimivaltaisten 
viranomaisten harjoittamaa virallista 
valvontaa (122 artikla) varten ja ne on 
esitettävä kemikaalivirastolle sen 
pyynnöstä.

Näiden tietojen tuottamiseen sovelletaan 
12 artiklaa.

Perustelu 

Välituotteista kerätään samat tiedot kuin muistakin aineista. Käytännöllisyyden vuoksi niistä 
ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa kemikaalivirastolle automaattisesti.

Tarkistus 91
16 ARTIKLAN 4 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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) 

4. Edellä 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan sellaisiin kuljetettaviin 
eristettyihin välituotteisiin, joita 
valmistetaan ja käytetään valvotuissa 
olosuhteissa.
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synteesi kyseisestä välituotteesta tapahtuu 
kyseisissä muissa tehtaissa seuraavien 
tarkasti valvottujen vaatimusten 
mukaisesti:

Perustelu 

Valvottuja olosuhteita koskevat vaatimukset olisi vahvistettava erillisessä ohjeistossa. 
Ehdotuksessa olevat edellytykset ovat liian joustamattomia ja käytännön kannalta 
riittämättömiä.

Tarkistus 92
16 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHDAN A–H ALAKOHTA JA 2 ALAKOHTA

(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;

Poistetaan.

(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;
(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;
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(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.

Tarkistus 93
17 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

Poistetaan.

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.

Perustelu 

Välituotteiden rekisteröintiä ei enää edellytetä. Jos esirekisteröinti tai tietojen jakaminen on 
tarpeen, sovelletaan 10 artiklaa.
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Tarkistus 94
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Seurausta aiemmasta tarkistuksesta.

Tarkistus 95
20 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

(d) uudet käyttötavat tai käyttö- tai 
altistustapojen luokat, joita varten ainetta 
valmistetaan tai tuodaan maahan ja joista 
rekisteröijä on tietoinen ja joita hän 
kannattaa;

Perustelu 

Voidaan kohtuudella olettaa olevan -ilmaus on epäkäytännöllinen. 
Valmistajaa/maahantuojaa ei pidä velvoittaa ilmoittamaan sovelluksia, joita hän ei kannata.

Tarkistus 96
6 LUVUN OTSIKKO

ASTEITTAIN REKISTERÖITÄVIIN
AINEISIIN JA ILMOITETTUIHIN

AINEISIIN SOVELLETTAVAT
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Poistetaan.

Tarkistus 97
OTSIKKO II A (uusi)

AINEIDEN REKISTERÖINTIIN 
SOVELLETTAVAT 

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
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Perustelu 

Uuden II a otsikon avulla varmistetaan, että kaikille aineille tehdään yhtenäinen 
esirekisteröinti tiettyyn ajankohtaan mennessä. Tämä parantaa valmistajien, jatkojalostajien, 
soveltajien ja viranomaisten oikeusvarmuutta. Varhainen yhteistyö ja yhteenliittymien 
muodostamisen helpottaminen (esim. yksi aine/yksi rekisteröinti -malli) merkitsee, että 
markkinoilta poistuu vähemmän aineita. Tämä helpottaa erityisesti pk-yritysten ja 
jatkokäyttäjien tilannetta. Tärkeimmät aineiden ominaisuuksia ja latistumista koskevat tiedot 
ovat saatavilla jo 5 vuoden kuluttua.

Tarkistus 98
I LUKU (uusi)

PERIAATTEET

Tarkistus 99
20 A ARTIKLAN OTSIKKO (uusi)

Siirtymäsäännösten soveltaminen

Tarkistus 100
20 A ARTIKLA (uusi)

Tämän otsikon mukaisia 
siirtymäsäännöksiä voidaan soveltaa 
ainoastaan sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita varten 
valmistaja tai maahantuoja on saanut 
esirekisteröintinumeron.

Tarkistus 101
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

(1) Edellä 19 artiklaa ei sovelleta 
ensimmäiseen käsittelyluetteloon kuuluviin 
asteittain rekisteröitäviin aineisiin (22 e 
artikla) viiden vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 102
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21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

(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;

Poistetaan.

(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.

Tarkistus 103
21 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

(2) Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seitsemän
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta toiseen käsittelyluetteloon 
kuuluviin asteittain rekisteröitäviin aineisiin 
(22 f artiklan 1 kohta).

Tarkistus 104
21 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdeksän 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta kolmanteen 
käsittelyluetteloon kuuluviin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin (22 f artiklan 2 
kohta).

Tarkistus 105
21 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
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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.

vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta neljänteen 
käsittelyluetteloon kuuluviin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin (22 f artiklan 3 
kohta).

Tarkistus 106
21 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettujen 
siirtymäsäännösten soveltaminen 
edellyttää, että asteittain rekisteröitävän 
aineen mahdollinen rekisteröijä ilmoittaa 
kyseisen aineen sekä 22 a artiklassa 
edellytetyt tiedot ainerekisteriin kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuja määräaikoja 
noudattaen, ja että hänelle annetaan tätä 
varten esirekisteröintinumero.

Tarkistus 107
21 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettujen 
siirtymäsäännösten soveltamista koskeva 
oikeus raukeaa, jos rekisteröijä ei ilmoita 
ainerekisteriin ilmoitettua ainetta koskevia, 
22 c artiklassa tarkoitettuja olennaisia 
tietoja kyseisessä artiklassa vahvistetussa 
määräajassa; jäljempänä 22 a artiklan 4 
kohdan mukaisesti annetun 
esirekisteröintinumeron voimassaolo 
päättyy edellä 1–4 kohdassa tarkoitettujen 
siirtymäsäännösten soveltamista koskevan 
oikeuden rauetessa. Edellä 1 kohtaa ei 
sovelleta ensimmäiseen käsittelyluetteloon 
kuuluviin aineisiin (22 e artikla).

Tarkistus 108
21 ARTIKLAN 3 C KOHTA (uusi)

3 c. Edellä 6 kohtaa ei sovelleta tehtaalla 



PE 357.851v01-00 50/118 PA\566105FI.doc

FI

käytettäviin eikä kuljetettaviin eristettyihin 
välituotteisiin.

Tarkistus 109
22 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Tämän osaston soveltamiseksi pidetään 
asetuksen (ETY) 793/93 tai muun 
vastaavan kansainvälisesti tunnustetun 
menettelyn mukaisesti ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa suoritettua 
arviointia rekisteröintinä ja arviointina. 
Kemikaaliviraston on annettava 
rekisteröintinumero vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu 

Näitä aineita arvioidaan jo uusia aineita ilmoitettaessa tai olemassa olevia aineita koskevaa 
asetusta sovellettaessa. Nämä arvioinnit on tunnustettava. Asiakirjojen uudelleen esittäminen 
olisi tarpeetonta byrokratiaa.

Tarkistus 110
22 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Edellä 20 artiklaa ei sovelleta aineisiin, 
joita pidetään 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröityinä.
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Perustelu 

Määrärajoista voidaan luopua (ks. 11 artiklaa koskevan tarkistuksen perustelu. Tällöin on 
noudatettava pelkästään 20 artiklan mukaista ilmoitusvelvoitetta.

Tarkistus 111
LUKU 1 A (uusi), OTSIKKO

ESIREKISTERÖINTI

Tarkistus 112
22 A ARTIKLAN OTSIKKO (uusi)

Ainerekisteriin ilmoittamista koskeva 
velvollisuus

Perustelu 

Uudella II a otsikolla varmistetaan, että yritykset ilmoittavat aineinventaarion (ks. 20 artiklan 
3 kohta) yhteydessä myös olennaiset tiedot (ks. 22 c artikla). Ne sisältävät tärkeimmät tiedot 
aineiden ominaisuuksista sekä käyttö- ja altistustavoista. Tämä mahdollistaa 
etusijajärjestykseen asettamisen ja ajallisesti porrastettujen käsittelyluetteloiden soveltamisen 
perusteellisempaa rekisteröintiä varten.

Tarkistus 113
22 A ARTIKLAN 1–3 KOHTA (uusi)

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka 
valmistaa tai tuo ainetta maahan vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on toimitettava 
kemikaalivirastolle 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ainerekisteriin sisällyttämistä varten 
viimeistään vuoden ja kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.
2. Kemikaalivirastolle on ilmoitettava 108 
artiklassa vahvistetussa muodossa 
seuraavat tiedot:
a) valmistajan tai maahantuojan nimi ja 
osoite sekä yhteyshenkilön nimi;
b) selvitys siitä, onko 22 b artiklan 2 
kohdan mukaiseen valmistajan tai 
maahantuojan nimen ja osoitteen 
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julkaisemiseen saatu suostumus;
c) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi 
sekä mahdollinen CAS-numero;
d) portaittain ilmaistut vuosittaiset 
tuotantomäärät (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 
1000 t);
e) viittaus toksikologisiin ja 
ekotoksikologisiin päätepisteisiin, joita 
koskevia tietoja valmistajalla tai 
maahantuojalla on selkärankaisilla 
teettämiinsä eläinkokeisiin perustuvien 
asianmukaisten tutkimusten ansiosta;
f) selvitys siitä, käytetäänkö ainetta 
yksinomaan tehtaassa käytettävänä tai 
kuljetettavana eristettynä välituotteena;
g) selvitys siitä, onko valmistaja tai 
maahantuoja valmis osallistumaan 10 
artiklan mukaiseen yhteenliittymään.
3. Jos edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on päättynyt, kemikaalivirasto 
voi perustelluissa tapauksissa hyväksyä 
kuuden kuukauden kuluessa tehdyn, 2 
kohdan mukaisen aineen jälki-
ilmoittamisen ainerekisteriin. Jäljempänä 
22 c artiklassa tarkoitettua olennaisten 
tietojen ilmoittamista koskevaa määräaikaa 
sovelletaan myös jälki-ilmoitusten 
yhteydessä. Jos kemikaalivirasto hylkää 
jälki-ilmoituksen, päätökseen voidaan 
hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Perustelu 

Tämä hakemusehto sopii erityisesti jatkokäyttäjille, jotka havaitsevat ainerekisteriin 
ilmoittamista koskevan määräajan umpeuduttua, ettei toimittaja ole ilmoittanut tärkeää 
ainetta. Tällöin he voivat etsiä jälki-ilmoittamista koskevassa määräajassa toisen toimittajan, 
ja pyytää tätä jälki-ilmoittamaan aine tai huolehtia itse sen jälki-ilmoittamisesta.

Tarkistus 114
22 A ARTIKLAN 4–6 KOHTA (uusi)

4. Kemikaaliviraston on annettava 
22 a artiklan mukaiselle ainerekisteriin 



PA\566105FI.doc 53/118 PE 357.851v01-00

FI

ilmoittamiselle numero 
(esirekisteröintinumero) ja kirjattava 
ajankohta, jona kemikaalivirasto on 
vastaanottanut ilmoituksen on jätetty 
kemikaalivirastolle. Kemikaaliviraston on 
ilmoitettava viipymättä rekisteröintinumero 
ja vastaanottamisen ajankohta 
asianomaiselle valmistajalle tai 
maahantuojalle. Tällöin kemikaaliviraston 
on myös muistutettava valmistajaa tai 
maahantuojaa 22 c artiklan mukaisesta 
ilmoittamisvelvollisuudesta sekä kyseisen 
velvoitteen noudattamatta jättämisen tai 
laiminlyönnin seurauksista.
Esirekisteröintinumeroa voidaan käyttää 
21 artiklan mukaiseen aineen 
valmistamista tai maahantuontia koskevan 
alustavan oikeuden todentamiseen.
5. Edellä 4 kohtaa sovelletaan tehtaassa 
käytettäviin ja kuljetettaviin eristettyihin 
välituotteisiin edellyttäen, että virasto antaa 
ainerekisteriin ilmoittamista varten 
rekisteröintinumeron 18 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
6. Jatkokäyttäjien on ilmoitettava vuoden 
kuluessa 22 b artiklan 2 kohdan 
mukaisesta ainerekisterin julkaisemisesta 
kemikaalivirastolle toksikologisia ja 
ekotoksikologisia päätepisteitä koskevista 
tutkimuksista, jotka perustuvat heidän 
selkärankaisilla teettämiinsä 
eläinkokeisiin. Kemikaalivirasto täydentää 
ainerekisteriä ja julkaisee täydennyksen 
30 vuorokauden kuluessa 5 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun 
määräajan päättymisestä.

Perustelu

Aineen toksiset ominaisuudet, altistumisaste ja valmistusmäärät ovat ratkaisevia 
etusijajärjestykseen asettamisen kannalta. Jokainen aine sisällytetään käsittelyluetteloihin ja 
rekisteröinnin on tapahduttava tiettyyn ajankohtaan mennessä. Tämä parantaa turvallisuutta 
nopeammin, ja lisäksi se helpottaa yhteenliittymien muodostamista.
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Tarkistus 115
22 B ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Ainerekisteri

Perustelu 

Kemikaaliviraston suorittama aineluettelon julkaiseminen/inventaario merkitsee hyvää 
avoimuutta jo aikaisessa vaiheessa

Tarkistus 116
22 B ARTIKLAN 1–3 KOHTA (uusi)

1. Kemikaalivirasto pitää yllä 
ainerekisteriä, jossa on 22 a artiklan 
mukaiset tiedot.
2. Kemikaalivirasto julkaisee kuukauden 
kuluttua 22 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ilmoittamista koskevan 
määräajan päätyttyä seuraavat tiedot: 
a) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi 
sekä mahdollinen CAS-numero;
b) tarvittaessa valmistajan tai 
maahantuojan nimi ja osoite, mikäli tähän 
on saatu suostumus 22 a artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti;
c) viittaus siihen, mistä toksikologisista ja 
ekotoksikologisista päätepisteistä on 
saatavilla tutkimuksia, jotka perustuvat 
selkärankaisilla tehtyihin eläinkokeisiin;
d) viittaus siihen, onko aine rekisteröitävä 
22 e artiklan mukaisesti 5 vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
(ensimmäinen käsittelyluettelo).
3. Kemikaalivirasto julkaisee 22 a artiklan 
3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä jälki-
ilmoituksia koskevat, edellä 2 kohdan 
mukaiset tiedot kuukauden kuluessa jälki-
ilmoituksia koskevan määräajan 
päättymisestä.
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Tarkistus 117
22 C ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Olennaiset tiedot

Tarkistus 118
22 C ARTIKLAN 1–5 KOHTA (uusi)

1. Jokaisen ainerekisteriin ilmoitetun 
aineen valmistajan tai maahantuojan on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle 3 vuoden ja 
kuukauden kuluessa 22 b artiklan 2 
kohdan mukaisesta ainerekisterin 
julkaisemisesta kutakin ainetta koskevat, 
2 kohdan mukaiset olennaiset tiedot. Edellä 
ensimmäistä virkettä ei sovelleta 
ensimmäiseen käsittelyluetteloon 
(22 e artikla) kuuluviin aineisiin.
2. Kemikaalivirastolle on ilmoitettava 
108 artiklassa vahvistetussa muodossa 
olennaisina tietoina seuraavat tiedot:
a) tiedot liitteen V mukaisista aineiden 
ominaisuuksista; aineista, joita valmistaja 
tai maahantuoja valmistaa tai tuo maahan 
alle 10 tonnia vuodessa, on ilmoitettava 
liitteen V mukaisia aineiden ominaisuuksia 
koskevat nykyiset käytettävissä olevat 
tiedot;
b) mahdollinen luokitus ja merkintä;
c) liitteen I b a (uusi) mukaisia 
käyttötapojen luokkia koskevat tiedot;
d) liitteen I b b (uusi) mukaisia 
altistustapoja koskevat tiedot; 
e) tarvittaessa aineen sisällyttäminen 
22 f artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaiseen toiseen käsittelyluetteloon 
liitteessä I b b (uusi) olevien kriteereiden 
mukaisesti.
3. Jos edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on päättynyt, kemikaalivirasto 
voi perustelluissa tapauksissa hyväksyä 
ainerekisteriin kirjattua ainetta koskevien 
2 kohdan mukaisten olennaisten tietojen ja 
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22 a artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen 
jälki-ilmoittamisen, joka on tehty kuuden 
kuukauden pituisessa jälki-ilmoittamista 
koskevassa määräajassa. Tällöin 
kemikaalivirasto antaa jälki-ilmoittamisen 
tehneelle valmistajalle tai maahantuojalle 
esirekisteröintinumeron.
4. Tämän artiklan 1–5 kohtaa ei sovelleta 
tehtaalla käytettäviin eikä kuljetettaviin
eristettyihin välituotteisiin lukuun 
ottamatta monomeerejä, joita käytetään 
tehtaalla käytettävinä tai kuljetettavina 
eristettyinä välituotteina. Kyseisten 
aineiden valmistajien tai maahantuojien on 
kuitenkin hankittava liitteen V mukaisia 
aineiden ominaisuuksia koskevat 2 kohdan 
a alakohdan mukaiset tiedot arkaluonteisia 
tietoja lukuun ottamatta edellä 1 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa; kyseisten 
tietojen on oltava saatavilla toimivaltaisten 
viranomaisten harjoittamaa virallista 
valvontaa (122 artikla) varten ja ne on 
esitettävä kemikaalivirastolle sen 
pyynnöstä.
5. Asetuksen 10 artiklaa ja 18 artiklan 
2 kohdan ensimmäistä ja kolmatta virkettä 
ja sitä seuraavia virkkeitä sekä 3 ja 
4 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

Tarkistus 119
LUKU 3, OTSIKKO (uusi)

REKISTERÖINTIIN SOVELLETTAVA 
ETUSIJAJÄRJESTYKSEEN 

ASETTAMINEN SIIRTYMÄKAUDEN 
SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEN 

AIKANA 

Tarkistus 120
22 D ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Periaatteet
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Tarkistus 121
22 D ARTIKLAN 1–4 KOHTA (uusi)

1. Luvussa 2 olevien säännösten mukainen 
aineiden rekisteröinti suoritetaan 
siirtymäkauden säännösten soveltamisen 
aikana jäljempänä esitetyissä säännöksissä 
vahvistetun etusijajärjestyksen mukaisesti.
2. Kemikaalivirasto laatii 
etusijajärjestyksen vahvistamiseksi neljä 
käsittelyluetteloa 22 e artiklan ja 
22 f artiklan mukaisesti valmistajien ja 
maahantuojien esirekisteröinnissä 
antamien tietojen perusteella (2 luku). 
Kemikaalivirasto täydentää tai muuttaa 
käsittelyluetteloita, jos valmistajat tai 
maahantuojat täydentävät tai muuttavat 
esirekisteröinnissä annettuja tietoja joko 
hyväksytyn ainerekisteriin tehtävän jälki-
ilmoituksen (22 a artiklan 3 kohta) tai 
olennaisten tietojen antamisen 
(22 c artiklan 3 kohta) yhteydessä.
3. Jos useampi valmistaja tai maahantuoja 
antaa samasta aineesta erilaisia tietoja, 
kemikaaliviraston on otettava huomioon 
tiedot, joiden perusteella aine sijoittuu 
etusijajärjestyksessä ylemmäs.
4. Kemikaalivirasto voi pyynnöstä ja 
perustelluissa tapauksissa kumota 
3 kohdan mukaisesti toteutetun aineen 
etusijajärjestyksessä ylemmäs sijoittamisen 
hakijan osalta tämän esirekisteröinnissä 
22 e tai 22 f artiklan mukaisesti antamien 
tietojen perusteella ja palauttaa 
alkuperäisen etusijajärjestyksen. Jos 
kemikaalivirasto tekee kielteisen päätöksen 
ensimmäisen virkkeen mukaisesti, hakija 
voi hakea muutosta päätökseen 87, 88 ja 
89 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus 122
22 E ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Ensimmäiseen käsittelyluetteloon kuuluvat 
aineet
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Tarkistus 123
22 E ARTIKLAN 1 JA 2 KOHTA (uusi)

1. Ensimmäiseen käsittelyluetteloon
kuuluvat aineet on rekisteröitävä 5 vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Ensimmäiseen käsittelyluetteloon kuuluvat 
seuraavat aineet:
a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu direktiivissä 67/548/ETY olevassa 
liitteessä 1 karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 ja 
joita valmistajan tai maahantuojan 
tuontimääräilmoituksen (22 a artiklan 
2 kohdan d alakohta) mukaisesti valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
yhteisöön vähintään 1 tonnin vuodessa;
b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
valmistajan tai maahantuojan 
tuontimääräilmoituksen (22 a artiklan 
2 kohdan d alakohta) mukaisesti valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
yhteisöön vähintään 1 000 tonnia vuodessa.
2. Ensimmäiseen käsittelyluetteloon 
mahdollisesti tehtävät täydennykset tai 
muutokset julkaistaan 22 b artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaisesti 
ainerekisterin julkaisemisen yhteydessä.

Tarkistus 124
22 F ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Toiseen–neljänteen käsittelyluetteloon 
kuuluvat aineet

Tarkistus 125
22 F ARTIKLAN 1–4 KOHTA (uusi)

1. Toiseen käsittelyluetteloon kuuluvat 
aineet on rekisteröitävä 7 vuoden kuluessa 
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tämän asetuksen voimaantulosta. Toiseen 
käsittelyluetteloon kuuluvat seuraavat 
aineet:
a) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
valmistajan tai maahantuojan 
tuontimääräilmoituksen (22 a artiklan 
2 kohdan d alakohta) mukaisesti valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
yhteisöön vähintään 100 tonnia vuodessa;
b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
valmistajan tai maahantuojan 
tuontimääräilmoituksen (22 a artiklan 
2 kohdan d alakohta) mukaisesti valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
yhteisöön vähintään 1 tonnin vuodessa ja 
jotka valmistaja tai maahantuoja on 
sisällyttänyt toiseen käsittelyluetteloon 
22 c artiklan 2 kohdan e alakohdan 
mukaisesti liitteessä I b b (uusi) olevia 
kriteereitä noudattaen; sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 22 e artiklan soveltamista.
2. Kolmanteen käsittelyluetteloon kuuluvat 
aineet on rekisteröitävä 9 vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta. 
Kolmanteen käsittelyluetteloon kuuluvat 
asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
valmistajan tai maahantuojan 
tuontimääräilmoituksen (22 a artiklan 
2 kohdan d alakohta) mukaisesti valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
yhteisöön vähintään 10 tonnia vuodessa ja 
joita ei ole rekisteröity 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.
3. Neljänteen käsittelyluetteloon kuuluvat 
aineet on rekisteröitävä 11 vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta. 
Neljänteen käsittelyluetteloon kuuluvat 
asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
valmistajan tai maahantuojan 
tuontimääräilmoituksen (22 a artiklan 
2 kohdan d alakohta) mukaisesti valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
yhteisöön vähintään 1 tonnin vuodessa ja 
joita ei ole rekisteröity 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti.
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4. Kemikaalivirasto julkaisee toisen–
neljännen käsittelyluettelon kuukauden
kuluessa 22 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta, olennaisia tietoja koskevan 
määrärajan päättymisestä. Jos olennaisia 
tietoja koskevat sallitut jälki-ilmoitukset 
(22 c artiklan 3 kohta) johtavat 
22 d artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja 
22 d artiklan 3 kohdan mukaisesti 
käsittelyluetteloiden täydentämiseen tai 
muuttamiseen, kemikaalivirasto julkaisee 
täydennykset tai muutokset kuukauden 
kuluessa 22 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, jälki-ilmoituksia koskevan 
määräajan päättymisestä.

Tarkistus 126
26 ARTIKLAN 1–5 KOHTA

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:

Poistetaan.

(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, 
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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.



PE 357.851v01-00 62/118 PA\566105FI.doc

FI

Perustelu 

Poistetaan III osastosta, koska esirekisteröinnistä olisi säädettävä järjestelmällisesti 
osastossa II a (siellä etenkin 20 a ja 22 a artiklassa). Esirekisteröinti ei ole tarpeen 
eläinkokeiden vähentämisen näkökulmasta.

Tarkistus 127
27 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kaikki valmistajat ja maahantuojat, jotka 
ovat toimittaneet tietoja kemikaalivirastolle 
26 artiklan mukaisesti samasta asteittain 
rekisteröitävästä aineesta, ovat osapuolina 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa.

1. Kaikki valmistajat ja maahantuojat, jotka 
ovat toimittaneet tietoja kemikaalivirastolle 
22 a artiklan mukaisesti samasta asteittain 
rekisteröitävästä aineesta, ovat osapuolina 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa.

Perustelu 

Seurausta 26 artiklan poistamisesta. Tiedot on nyt ilmoitettava ainerekisteriin 22 a artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 128
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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.

1. Ennen testien suorittamista 
selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien 
tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä 22 b artiklassa tarkoitettua 
ainerekisteriä 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.

Perustelu 

Seurausta 26 artiklan poistamisesta. Tiedot on nyt ilmoitettava ainerekisteriin 22 a artiklan 
mukaisesti.
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Tehtyjä selkärankaistutkimuksia koskevaa vaatimusta ei pitäisi kytkeä määräaikaan, koska 
tutkimuksia tarvitaan joko 22 c artiklassa tarkoitettuja olennaisia tietoja koottaessa tai 
rekisteröintiajankohtana. Lisäksi tutkimuksia on voitava vaatia aiemmin, jos tarkoituksena on 
toteuttaa rekisteröinti varhaisempana ajankohtana.

Tarkistus 129
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

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 tai käyttö- ja altistustapojen 
luokista ja joiden olisi mahdollisesti 
suoritettava kyseinen tutkimus. Osapuolten 
on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen siitä, kuka 
suorittaa tutkimuksen muiden osapuolten 
puolesta.

Tarkistus 130
28 A ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Toimivalta ja oikeussuoja

Tarkistus 131
28 A ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

1. Kemikaalivirasto vastaa tämän osaston 
mukaisten päätösten tekemisestä, jollei 
asiasta ole toisin säädetty.

Perustelu 

Selvyyden vuoksi on syytä mainita erikseen, että koko III osastoa koskeva toimivalta kuuluu 
kemikaalivirastolle.

Tarkistus 132
28 A ARTIKLAN 2 KOHTA (uusi)
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2. Kemikaaliviraston tämän osaston 
mukaisesti tekemiin päätöksiin voidaan 
hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Perustelu 

Muutoksenhakuoikeus olisi vahvistettava keskitetysti.

Tarkistus 133
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Edellä mainittua ei sovelleta aineisiin eikä 
valmisteisiin, joita saatetaan markkinoille 
alle 1 kg vuodessa tai kertaluonteisesti 
tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä 
varten.

Perustelu 

Olisi kohtuutonta, että erittäin pienistä määristä tai kertaluonteisesta toimituksesta (esim. 
korkeakoulujen opettajia varten) olisi laadittava käyttöturvallisuustiedote.

Tarkistus 134
29 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

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 
liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.
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Perustelu 

Vaarallisia aineita koskeva käyttöturvallisuustiedote on toimitettava jatkokäyttäjille 
automaattisesti.

Tarkistus 135
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot tai ainakin altistustapojen 
luokat kuvattava kulloisessakin 
käyttöturvallisuustiedotteen osiossa ja/tai 
asetettava saataville sähköisesti.

Perustelu 

Käyttöturvallisuustiedotteen paisuttaminen altistusskenaarioliittein on ristiriidassa 
käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettavien kansainvälisten vaatimusten kanssa. Lukuisat 
liitteet, joissa kuvataan eri altistusskenaarioita, eivät olisi käytännöllisiä ja johtaisivat etenkin 
pk-yritysten kannalta kohtuuttomaan panostukseen, sillä käyttöturvallisuustiedotteessa 
kuvataan sekä aineen käyttöä että riskinhallintatoimia. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteen on 
vastattava kansainvälisen luokitus- ja merkitsemisjärjestelmän vaatimuksia.

Tarkistus 136
29 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

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

Perustelu 

Olisi kohtuutonta, että käyttöturvallisuustiedotteet pitäisi lähettää uudelleen pelkästään 
asetuksen voimaantulon perusteella, vaikka ne on jo toimitettu kertaalleen vastaanottajalle.

Tarkistus 137
29 ARTIKLAN 8 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

8. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava 
paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään 
ajankohtana, jona ainetta toimitetaan 
ensimmäisen kerran tämän asetuksen 

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

voimaantulon jälkeen, jollei 29 artiklan 
6 kohdan säännösten mukaista 
käyttöturvallisuustiedotetta ole laadittu jo 
ennen asetuksen voimaantuloa. Aineen 
toimittajien on viipymättä saatettava se ajan 
tasalle seuraavissa tilanteissa:

Perustelu 

Olisi kohtuutonta, että käyttöturvallisuustiedotteet pitäisi lähettää uudelleen pelkästään 
asetuksen voimaantulon perusteella, vaikka ne on jo toimitettu kertaalleen vastaanottajalle.

Tarkistus 138
30 ARTIKLAN OTSIKKO

Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa 
eteenpäin aineista ja valmisteista, joista ei 

edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta

Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa 
eteenpäin aineista ja valmisteista, joista 
toimitetaan käyttöturvallisuustiedote

Tarkistus 139
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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:

1. Kaikkien ainetta sellaisenaan tai 
valmisteessa koskevan toimitusketjun 
toimijoiden, jotka eivät toimita
käyttöturvallisuustiedotetta 29 artiklan 
mukaisesti, on ilmoitettava seuraavat tiedot 
toimitusketjussa eteenpäin välittömälle 
jatkokäyttäjälle tai jakelijalle:

Perustelu 

Säännöstä ei saa soveltaa, jos käyttöturvallisuustiedote toimitetaan – vaikka siihen ei 
velvoitettaisikaan 29 artiklassa.

Tarkistus 140
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.
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Perustelu 

Ei olisi asianmukaista, että käyttöturvallisuustiedotteeseen olisi sisällytettävä valmisteiden 
vaarallisiksi luokittelemattomien aineiden rekisteröintinumero, kun taas vaarallisten 
valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteeseen olisi sisällytettävä vain vaaralliset ainesosat, 
mutta ei vaarattomia ainesosia, ja ilmoitettava niiden rekisteröintinumero.

Tarkistus 141
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa 
hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle 
kirjallisesti aineen käyttötapoja tai 
käyttötapojen ja altistustapojen luokkia ja 
pyytää, että niistä tulisi yksilöityjä 
käyttötapoja. Näin tehdessään hänen on 
toimitettava riittävät tiedot, joiden avulla 
tavarantoimittaja voi ottaa nämä huomioon 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan.

Perustelu 

Yksittäisten käyttötapojen ilmoittamisen sijasta olisi riitettävä, että ilmoitetaan käyttö- ja 
altistustapojen luokat, jotta ostajan ei tarvitse paljastaa tuotteen toimittajalle yritys- ja 
liikesalaisuuksia.

Tarkistus 142
34 ARTIKLAN 3 KOHTA

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 

3. Rekisteröityjen aineiden osalta 
valmistajan tai maahantuojan on 
noudatettava 13 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia ennen kuin hän seuraavan 
kerran toimittaa ainetta käyttötavan tai 
käyttö- ja altistustapojen luokat 
ilmoittaneelle 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 
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asianomaista määräaikaa, edellyttäen että 
jatkokäyttäjä esittää pyyntönsä viimeistään 
12 kuukautta ennen kyseistä määräaikaa.

velvollisuuksia ennen 21 artiklassa säädettyä 
asianomaista määräaikaa, edellyttäen että 
jatkokäyttäjä esittää pyyntönsä viimeistään 
12 kuukautta ennen kyseistä määräaikaa.

Tarkistus 143
34 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

4. Ainetta sellaisenaan tai valmisteessa 
käyttävän jatkokäyttäjän on laadittava 
kemikaaliturvallisuusraportti liitteen XI 
mukaisesti kaikista käyttötavoista tai käyttö-
ja altistustapojen luokista, jotka poikkeavat 
hänelle käyttöturvallisuustiedotteessa 
ilmoitetussa altistusskenaariossa tai 
mainituissa käyttö- ja altistustapojen 
luokissa kuvatuista edellytyksistä. Tämä 
koskee vain aineita, joita käytetään 1 tonni 
tai enemmän vuodessa. 

Perustelu 

Jatkokäyttäjiltä, erityisesti pk-yrityksiltä, ei pitäisi vaatia kemikaaliturvallisuusraportin 
laatimista kaikista poikkeavista yksitäisistä käyttötavoista, vaan ainoastaan käyttötavoista, 
jotka poikkeavat käyttö- ja altistustapojen luokista. Määrää koskeva enimmäisraja on 
tarpeen, koska muutoin jatkokäyttäjien on, toisin kuin valmistajien tai maahantuojien, 
laadittava kemikaaliturvallisuusraportti aivan pienistäkin määristä.

Tarkistus 144
35 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

Ennen sellaisen aineen tietyn käytön 
aloittamista käyttö- ja altistustapojen 
luokan mukaisesti, 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 näissä kuvatut 
edellytykset eivät kata.
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Tarkistus 145
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista);

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista) tai käyttö- ja altistustapojen 
luokista;

Tarkistus 146
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Ehdotus selkärankaisilla tehtävistä lisätesteistä voidaan poistaa, koska vastaavat testit 
sisältyvät jo valmistajan/maahantuojan tähän mennessä huomioimatta jättämän 
altistustapojen luokan 35 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaiseen kuvaukseen ja uuteen 
liitteeseen IX a.

Tarkistus 147
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaalivirasto on toimivaltainen
viranomainen 39–46 artiklan soveltamista 
varten.

Perustelu 

Arvioinnin kaikkia näkökohtia koskevan toimivallan on yhtenäisyyden, oikeusvarmuuden ja 
tehokkuuden takaamiseksi kuuluttava kemikaalivirastolle.

Tarkistus 148
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos useat valmistajat tai maahantuojat 
ovat muodostaneet yhteenliittymän 10 tai 

Poistetaan.
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17 artiklan mukaisesti, toimivaltainen 
viranomainen on sen yhden valmistajan tai 
maahantuojan toimivaltainen 
viranomainen, joka toimittaa tiedot 
kemikaalivirastolle muiden puolesta 10 tai 
17 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 149
39 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
kemikaaliviraston suorittama tutkimus jää näin ollen pois.

Tarkistus 150
39 ARTIKLAN 2 KOHTA

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:

Poistetaan.

(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;
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(c) päätös, jossa testausehdotus hylätään.

Tarkistus 151
39 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

Poistetaan.

Tarkistus 152
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Tarkistus 153
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) 9, 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
toimitetussa teknisessä asiakirja-aineistossa 
olevat tiedot ovat näiden artiklojen ja 
asianomaisten liitteiden vaatimusten 
mukaiset;

Tarkistus 154
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(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.

Poistetaan.

Perustelu 

Kemikaalivirastolla on oltava mahdollisuus tutkia kaikki toimitetut asiakirjat (myös 
kemikaaliturvallisuusraportit ja käyttöturvallisuustiedotteet).
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Tarkistus 155
40 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Kemikaalivirasto 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.

Tarkistus 156
41 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Kemikaaliviraston on tutkittava kaikki 
40 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen 
johdosta toimitetut tiedot ja laadittava 
tarvittaessa asianmukaiset päätökset 
40 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 157
41 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Kun asiakirja-aineiston arviointi on 
saatettu päätökseen, kemikaaliviraston on 
ilmoitettava komissiolle, kemikaalivirastolle, 
rekisteröijälle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille päätelmistään 
siitä, olisiko saatuja tietoja käytettävä tai 
miten niitä käytettäisiin 56 artiklan 
3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin tarkoituksiin.

Perustelu 

Arvioinnista saatuja tietoja on mahdollisesti käytettävä lupa- ja rajoittamismenettelyissä.
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Tarkistus 158
42 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
kemikaaliviraston suorittama tutkimus jää näin ollen pois.
Ei myöskään voida hyväksyä, että viranomaisten päätöstä on testausehdotusten toimittamisen 
jälkeen odotettava jopa viisi vuotta.

Tarkistus 159
42 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

Poistetaan.

Tarkistus 160
42 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

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

Tarkistus 161
42 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 162
43 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä.

Tarkistus 163
43 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava päätösluonnos 40 artiklan 
2 kohdan mukaisesti 12 kuukauden kuluessa 
aineen arvioinnin alkamisesta.

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

Tarkistus 164
43 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 165
43 A ARTIKLA

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.

Jotta saavutetaan yhtenäinen ja avoin
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
riskisidonnaiset perusteet arvioitavien 
aineiden valintaa koskevien päätösten 
tekemiseksi. Arvioinnin perusteisiin kuuluu 
vaaroja ja altistusta koskevien tietojen sekä 
suositeltujen riskinhallintatoimenpiteiden
tarkastelu. Näissä perusteissa on esitettävä 
ne olosuhteet, joiden vallitessa II osaston 
mukaisesti toimitetut tiedot ja VI osaston 
mukainen asiakirja-aineiston arviointi 
eivät ole riittävät aineen ja sen käyttötavan 
(käyttötapojen) riskinarviointia ja 
riskinhallintaa varten.

Perustelu 

Kemikaalivirastolla on oltava perusteet laaja-alaisempaa arviointia koskevan päätöksen 
perustelemiseksi ja näiden perusteluiden syistä on ilmoitettava avoimesti. Tällaisia syitä 
voivat muun muassa olla
tietoja koskevat vaatimukset, jotka ylittävät 9, 12 ja 13 artiklojen mukaiset vaatimukset,
saman aineen tai samantapaisten aineiden useiden rekisteröintien asiakirja-aineiston 
arvioinnista saaduista tuloksista tehty yhteenveto,
saman aineen tai samantapaisten aineiden useiden rekisteröintien asiakirja-aineiston 
arvioinnista saatujen ristiriitaisten tulosten yhteensovittaminen.
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Tarkistus 166
43 A A ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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 
tarkastelun johdosta syytä epäillä, että 
kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle 
tai ympäristölle, erityisesti jommankumman 
seuraavassa esitetyn syyn perusteella:

1. Jos kemikaalivirasto pitää aineen 
arviointia tarpeellisena, se tekee asiasta 
päätöksen 43 a, 48 ja 49 artiklan 
mukaisesti.

Jos päätös on myönteinen, virasto 
sisällyttää kyseisen aineen säännöllisesti 
päivitettävään arviointisuunnitelmaan 44–
46 artiklassa mainittuja tarkoitusperiä 
varten. Kyseinen suunnitelma on asetettava 
olemassa olevan riskin perusteella
etusijalle.

Perustelu 

Aineen arviointi voidaan käynnistää ainoastaan 43 artiklassa tarkoitettujen kriteerien 
täyttyessä.

Tarkistus 167
43 A A ARTIKLAN 1 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

(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;

Poistetaan.

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
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rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Tarkistus 168
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Kemikaalivirasto esittää kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman jäsenvaltioiden 
komitean hyväksyttäväksi. Suunnitelma on 
voimassa kolmen vuoden ajan; se on 
päivitettävä vuosittain ja siinä on yksilöitävä 
aineet, jotka kemikaalivirasto suunnittelee 
arvioivansa kunakin vuonna. 

Kemikaaliviraston on ilmoitettava asiasta 
rekisteröijälle (rekisteröijille) ja julkaistava 
säännöllisesti päivitettävä 
arviointisuunnitelma Internet-sivuillaan.

Perustelu 

Kemikaalivirasto suorittaa laajemman arvioinnin vain, mikäli aine ja sen käyttötavat 
täyttävät 43 a artiklassa mainitut tällaisen arvioinnin perusteet.

Tarkistus 169
43 A A ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

Poistetaan.
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Perustelu 

Menettely jää pois, koska kemikaalivirasto laatii säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman itse.

Tarkistus 170
43 A A ARTIKLAN 4 KOHTA

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.

Poistetaan.

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 
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mielipiteet komissiolle, joka päättää, mikä 
viranomainen on toimivaltainen 
viranomainen, 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja 
jäsenvaltioiden on vahvistettava lopulliset 
arviointisuunnitelmansa tämän mukaisesti.

Tarkistus 171
43 A A ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kemikaalivirasto julkaisee lopulliset 
arviointisuunnitelmat verkkosivuillaan heti 
kun toimivaltaiset viranomaiset on 
määritetty.

Poistetaan.

Tarkistus 172
43 A A ARTIKLAN 6 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 173
44 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 9, 12 ja 
13 artiklan mukaisten tietojen lisäksi 
tarvitaan muita tietoja, sen on laadittava 
perusteltu päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu 

Kemikaalivirasto voi perustelluissa yksittäistapauksissa päättää lisätietojen vaatimisesta.

Tarkistus 174
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44 ARTIKLAN 4 KOHTA

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.

4. Kun kemikaalivirasto lopettaa 1, 2 ja 
3 kohdan mukaiset arviointitoimensa, sen on 
ilmoitettava siitä rekisteröijälle 
(rekisteröijille) 12 kuukauden kuluessa 
aineen arvioinnin alkamisesta. Jos tämä 
määräaika ylittyy, arviointi katsotaan 
lopetetuksi.

Tarkistus 175
45 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Kemikaaliviraston 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.

Tarkistus 176
45 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

Poistetaan.

Perustelu 

Seuraustarkistus, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle 
viranomaiselle.

Tarkistus 177
46 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

44 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen 
johdosta toimitetut tiedot ja laadittava 
mahdolliset tarvittavat päätökset 44 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 178
46 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
komissiolle, kemikaalivirastolle, 
rekisteröijälle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille päätelmistään 
siitä, olisiko saatuja tietoja käytettävä tai 
miten niitä käytettäisiin 56 artiklan 
3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin tarkoituksiin.

Perustelu 

Arvioinnissa saatuja tietoja on mahdollisesti käytettävä lupa- tai rajoittamismenettelyissä.

Tarkistus 179
47 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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:

Kemikaalivirasto ja sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
alueella tehdas sijaitsee, voivat vaatia 
välituotteista tietoja, jotka yrityksillä on 
oltava 16 artiklan mukaisesti. 
Kemikaalivirasto voi arvioida nämä tiedot 
40 artiklan mukaisesti.

Perustelu 

Kemikaalivirastolla ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
mahdollisuus tutkia myös välituotteita.
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Tarkistus 180
47 ARTIKLAN 1 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

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

Poistetaan.

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

Tarkistus 181
47 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 182
48 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Kemikaaliviraston 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. Kemikaaliviraston on 
otettava huomioon kaikki vastaanotetut 
huomautukset, ja se voi muuttaa 
päätösluonnosta vastaavasti.

Tarkistus 183
48 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on 
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tämän johdosta hänen 

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on 
ilmoitettava siitä kemikaalivirastolle. 
Rekisteröintiin perustuvat velvollisuudet
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rekisteröintinsä ei ole enää voimassa eikä 
kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos rekisteröijä jättää 
uuden rekisteröintihakemuksen.

ovat tämän jälkeen lepotilassa eikä 
kyseisestä aineesta voida tänä aikana vaatia 
lisätietoja. Jos rekisteröijä lopettaa kyseisen 
aineen valmistuksen tai maahantuonnin 
kokonaan, rekisteröinti lakkaa olemasta 
voimassa yhden vuoden kuluttua, paitsi jos 
rekisteröijä siirtää rekisteröintiin 
perustuvat oikeutensa kolmannelle 
osapuolelle ennen kuin tämä määräaika 
kuluu umpeen.

Perustelu 

Valmistus tai maahantuonti lopetetaan usein vain tilapäisesti. Rekisteröinnin voimassaolon 
automaattinen lakkaaminen on asianmukaista vain niissä tapauksissa, joissa valmistus ja 
maahantuonti lopetetaan kokonaan. Rekisteröintiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat 
ensimmäisen virkkeen mukaan lepotilassa välittömästi kun lopettamispäätöksestä on 
ilmoitettu. Rekisteröinti jää virkkeen 2 mukaan voimaan yhden vuoden pituiseksi 
siirtymäajaksi, jotta rekisteröijän on mahdollista siirtää oikeutensa kolmannelle osapuolelle 
(vrt. 6 b artiklan 1 kohta).

Tarkistus 184
48 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

3. 1 kohtaa sovelletaan myös, jos 
rekisteröijä lopettaa aineen valmistuksen tai 
maahantuonnin päätösluonnoksen saatuaan. 

Perustelu 

Ehdotettuja säännöksiä olisi sovellettava myös tapauksiin, joissa rekisteröijä lopettaa aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin päätösluonnoksen saatuaan.

Tarkistus 185
48 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) kun toimivaltaisen viranomaisen
laatimassa liitteen XIV mukaisessa asiakirja-
aineistossa todetaan, että ihmisille tai 

(a) kun kemikaaliviraston laatimassa liitteen 
XIV mukaisessa asiakirja-aineistossa 
todetaan, että ihmisille tai ympäristölle voi 
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ympäristölle voi aiheutua pitkällä aikavälillä 
riski, jonka perusteella lisätietoja tarvitaan;

aiheutua pitkällä aikavälillä riski, jonka 
perusteella lisätietoja tarvitaan;

Tarkistus 186
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Kemikaalivirasto jakelee 
päätösluonnoksensa ja 40, 41, 43, 43 a a ja 
44 artiklan mukaiset huomautukset 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Perustelu 

Tekstin yhdenmukaistaminen 43 a a artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 187
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle. 

Perustelu 

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 188
49 ARTIKLAN 4 KOHTA
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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.

4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaaliviraston on 
tarkasteltava ehdotusta ja tehtävä siitä 
päätös 15 päivän kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä.

Perustelu 

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 189
49 ARTIKLAN 5 KOHTA

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.

Poistetaan.

Tarkistus 190
49 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen 
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen 
päätösluonnoksesta, kemikaalivirasto tekee 
päätöksen tämän sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

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.
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Tarkistus 191
49 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Komissio laatii 60 päivän kuluessa 
lausunnon vastaanottamisesta luonnoksen 
päätökseksi, joka tehdään 130 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 192
49 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 3 ja 6 kohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

8. Kemikaaliviraston päätöksiin voidaan 
hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu 

Kaikkiin kemikaaliviraston tekemiin päätöksiin on voitava hakea muutosta 87-89 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 193
50 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
suorittaa testin muiden puolesta, kaikkien 
osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

Poistetaan.

Perustelu 

Asiasta säädetään uuden 25 artiklan 4 kohdassa, joten 50 artiklaa ei tarvita.

Tarkistus 194
51 ARTIKLA, OTSIKKO

Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa 
kemikaalivirastolle kertomus

Kertomuksenantovelvollisuus

Perustelu 

Asiasta säädetään uuden 25 artiklan 4 kohdassa, joten 50 artiklaa ei tarvita.
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Tarkistus 195
51 ARTIKLA

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.

Kemikaalivirasto antaa kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä 
kertomuksen edellisen kalenterivuoden 
aikana saavutetusta edistymisestä 
testausehdotusten tarkasteluun liittyvien 
velvollisuuksien täyttämisessä. 
Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot 
viipymättä verkkosivuillaan.

Perustelu 

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 196
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(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

(a) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) tai käyttö- ja 
altistustapaluokalle 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

Tarkistus 197
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(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

(b) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) tai käyttö- ja 
altistustapaluokalle 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
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Tarkistus 198
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) aine on saatettu markkinoille eikä 
kyseistä käyttötapaa koskevaa lupaa ole 
myönnetty toimitusketjussa välittömästi 
seuraavalle jatkokäyttäjälle.

(e) aine on saatettu markkinoille eikä 
kyseistä käyttötapaa tai käyttö- ja 
altistustapaluokkaa koskevaa lupaa ole 
myönnetty toimitusketjussa välittömästi 
seuraavalle jatkokäyttäjälle.

Tarkistus 199
53 ARTIKLAN 4 KOHTA

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.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineiden 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä eikä tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä.

Perustelu 

Tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä ja tuote- ja prosessisuuntautuneessa 
tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettävien aineiden määrää ei pitäisi rajata yhteen tonniin. 
Se haittaisi innovointeja.

Tarkistus 200
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN A–F ALAKOHTA

(a) käyttö direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
kasvinsuojeluaineissa;

Poistetaan.

(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 
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lisäaineina;
(f) käyttö päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden 
aromiaineina; 

Perustelu

Ks. 2 artikla. Näihin aineisiin ei pitäisi soveltaa kemikaalien rekisteröinti-, arviointi- ja 
lupamenettelyjä. 

Tarkistus 201
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) käyttö aineissa, joita ei tarvitse 
rekisteröidä.

Perustelu 

Lupamenettely on rajattava koskemaan rekisteröityjä aineita. Aineet, joita ei tarvitse 
rekisteröidä, on vapautettava myös lupamenettelystä.

Tarkistus 202
53 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. 1 kohtaa ei sovelleta aineiden käyttöön 
sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, 
jotka vastaavat liitteessä XVI tai liitteessä 
XVII mainittuja ehtoja tai rajoituksia.

Perustelu 

Ehdotetussa uudessa 53 artiklan 8 kohdassa selvennetään, että ministerien neuvoston ja 
parlamentin direktiivin 76/769/ETY mukaisesti tai tulevaisuudessa komission 130 artiklan 
mukaisesti ilmoittaman menettelyn (komitologia) mukaisesti tehtyjä päätöksiä ei pitäisi enää 
ottaa käsiteltäviksi. Sitä, missä määrin aineet ja käyttötavat, joista jo on olemassa 
säännöksiä, olisi jätettävä näiden säännösten ulkopuolelle, ei saisi jättää komission 
harkinnan varaan. 

Tarkistus 203
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Tehtäessä päätös 54 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 

1. Tehtäessä päätös 54 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden, jotka tätä ennen on 
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liitteeseen XIII tällainen päätös on tehtävä 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Päätöksessä on 
täsmennettävä kunkin aineen osalta:

rekisteröity II osaston mukaisesti,
sisällyttämisestä liitteeseen XIII tällainen 
päätös on tehtävä 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Päätöksessä on täsmennettävä kunkin aineen 
osalta:

Perustelu 

Vain rekisteröityihin aineisiin voidaan soveltaa lupamenettelyä. Aineita, joita ei tarvitse 
rekisteröidä, ei saa ilman muuta valmistaa tai tuoda maahan. Tarkistuksella selvennetään 
tekstiä.

Tarkistus 204
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) käyttötavat tai käyttötapojen luokat, joille 
on mahdollisesti myönnetty poikkeus 
lupavaatimuksesta, ja tällaisille 
poikkeuksille mahdollisesti asetetut ehdot.

(e) käyttötavat tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokat, joille on 
mahdollisesti myönnetty poikkeus 
lupavaatimuksesta, ja tällaisille 
poikkeuksille mahdollisesti asetetut ehdot.

Tarkistus 205
55 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Käyttötavoille tai käyttötapojen luokille 
voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta. Tällaisia poikkeuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon 
erityisesti:

2. Käyttötavoille tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokille voidaan myöntää 
poikkeus lupavaatimuksesta. Tällaisia 
poikkeuksia myönnettäessä on otettava 
huomioon erityisesti:

Tarkistus 206
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) käyttötapoja, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.

(b) käyttötapoja tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokkia, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.

Tarkistus 207
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) käyttötapa (käyttötavat), johon lupa (c) käyttötapa (käyttötavat) tai käyttötapojen 



PA\566105FI.doc 91/118 PE 357.851v01-00

FI

myönnetään; ja altistustapojen luokat, joille lupa 
myönnetään;

Tarkistus 208
59 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

3. Hakemus voidaan jättää yhdestä tai 
useammasta aineesta ja yhdestä tai 
useammasta käyttötavasta tai käyttötapojen 
ja altistustapojen luokasta. Hakemus 
voidaan jättää hakijan omaa käyttötapaa 
(käyttötapoja) tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokkia varten ja/tai niitä 
käyttötapoja tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokkia varten, joita varten 
hakija aikoo saattaa aineen markkinoille.

Tarkistus 209
59 ARTIKLAN 4 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä 
käyttötapaa (käyttötapoja) varten lupaa 
haetaan, ja selostetaan aineen mahdollinen 
käyttö valmisteissa ja/tai aineen 
sisällyttäminen tuotteisiin;

(c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä 
käyttötapaa (käyttötapoja) tai käyttötapojen 
ja altistustapojen luokkia varten lupaa 
haetaan, ja selostetaan aineen mahdollinen 
käyttö valmisteissa ja/tai aineen 
sisällyttäminen tuotteisiin;

Tarkistus 210
60 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin 
käyttötapaa tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokkaa, myöhempi hakija 
voi aiemman hakijan myöntämän tietojen 
käyttöluvan perusteella viitata 59 artiklan 4 
kohdan d alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin aiemman hakemuksen osiin.

Tarkistus 211
60 ARTIKLAN 2 KOHTA
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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.

2. Jos lupa on myönnetty aineen jollekin 
käyttötavalle tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokalle, myöhempi hakija 
voi luvan haltijan myöntämän tietojen 
käyttöluvan perusteella viitata 59 artiklan 4 
kohdan d alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin luvanhaltijan hakemuksen 
osiin.

Tarkistus 212
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

(a) riskinarviointikomitea: arvio terveydelle 
ja/tai ympäristölle aiheutuvasta riskistä, joka 
johtuu aineen käyttötavasta (käyttötavoista) 
sellaisina kuin ne on kuvattu hakemuksessa;

(a) riskinarviointikomitea: arvio terveydelle 
ja/tai ympäristölle aiheutuvasta riskistä, joka 
johtuu aineen käyttötavasta (käyttötavoista) 
tai käyttötapojen ja altistustapojen luokista,
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.

(b) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea: arvio sosioekonomisista tekijöistä, 
jotka liittyvät aineen käyttötapaan 
(käyttötapoihin) tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokkiin, sellaisina kuin ne 
on kuvattu hakemuksessa, kun hakemus on 
tehty 59 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 213
62 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden on lisättävä lupanumero 
pakkausmerkintöihin ennen aineen 
saattamista markkinoille luvan saanutta 
käyttötapaa varten.

Luvanhaltijoiden on lisättävä lupanumero 
pakkausmerkintöihin ennen aineen 
saattamista markkinoille luvan saanutta 
käyttötapaa tai käyttötapojen ja 
altistustapojen luokkia varten.

Tarkistus 214
69 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä 
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan.

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä 
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan säilyttäen tietojen
luottamuksellisuuden 116 artiklan 
mukaisesti.
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Perustelu 

Asetuksen 116 artiklaa sovelletaan myös tässä tapauksessa.

Tarkistus 215
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

(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;

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee 
kemikaaliviraston VI osaston mukaisesti 
ehdottamia päätösluonnoksia koskevat 
kiistakysymykset ja laatii sellaiset 
kemikaaliviraston lausunnot, jotka koskevat 
VII osaston mukaisia lupamenettelyä 
edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden yksilöintiä koskevia ehdotuksia;

Perustelu 

Mukautus VI osastoon tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 216
73 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

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. Viraston päätökset 
asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa ovat 
oikeudellisesti sitovia.

Perustelu 

Tällä lisäyksellä selvennetään kemikaaliviraston roolia päättävänä elimenä komission 
tiedonannon "Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehys" (KOM/2002/0718 lop.) 
mukaisesti.

Tarkistus 217
85 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja 
ja kaksi muuta jäsentä.

1. Valituslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, jolla on tuomarin valtuudet 
jossakin jäsenvaltiossa, ja kaksi muuta 
jäsentä.

Perustelu 

Valituslautakunnan tehtävät huomioon ottaen, sen puheenjohtajalla on oltava tuomarin 
valtuudet.

Tarkistus 218
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Kemikaaliviraston päätöksiin voidaan 
hakea muutosta.

Perustelu 

Kemikaaliviraston kaikkiin päätöksiin on periaatteessa voitava hakea muutosta.

Tarkistus 219
95 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tämä ei koske tuotanto- ja 
tuontimääriä, jotka eivät ylitä 100 tonnia 
vuodessa.

Perustelu 

Maksut ovat tällaisten määrien kyseessä ollessa kohtuuttomia.

Tarkistus 220
109 ARTIKLA

Tätä osastoa sovelletaan: Poistetaan.
(a) valmistajan tai maahantuojan tekemää 
rekisteröintiä edellyttäviin aineisiin;
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(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.

Perustelu 

Erillisen luokitusten ja merkintöjen luettelon laatiminen on tarpeetonta, sillä luokittelusta ja 
merkinnöistä ilmoitetaan rekisteröinnin tai olennaisten tietojen yhteydessä. Tiedot siirretään 
tietopankkiin, jota kemikaalivirasto kehittää ja ylläpitää 73 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti. Luettelo merkitsisi ylimääräistä ilmoitusvelvollisuutta, joka kuormittaisi 
valmistajia ja maahantuojia tarpeettomasti tuomatta mitään uutta informatiivista sisältöä.

Tarkistus 221
110 ARTIKLAN 1 KOHTA

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:

Poistetaan. 

(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–
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7 artiklan mukaiset pitoisuusrajat 
tarvittaessa.

Tarkistus 222
110 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kyseisiä tietoja toimittaessaan 
valmistajan tai maahantuojan on 
käytettävä 108 artiklan mukaisesti 
täsmennettyä lomaketta.

Poistetaan.

Tarkistus 223
110 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

Poistetaan.

Tarkistus 224
110 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

(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.

Tarkistus 225
111 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa 
tietokannan muodossa oleva luokitusten ja 
merkintöjen luettelo, joka sisältää 
110 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, 

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 226
111 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi kemikaalivirasto kirjaa jokaiseen 
kirjaukseen tarvittaessa seuraavat tiedot:

Poistetaan.

(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.

Tarkistus 227
112 ARTIKLAN 1 KOHTA

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 

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 228
112 ARTIKLAN 2 KOHTA

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.

Poistetaan.

Tarkistus 229
113 ARTIKLA

Edellä 110 artiklassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 21 artiklan 
1 kohdassa säädetystä määräajasta lähtien.

Poistetaan.

Tarkistus 230
114 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka toinen vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot. 
Kertomuksiin on sisällytettävä muun 
muassa tiedot toteutetuista valvonta- ja 
tarkastustoimista, havaituista 
rikkomuksista ja niistä määrätyistä 
rangaistuksista sekä asetuksen 
täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista.
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Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Perustelu 

Jotta asetus voidaan panna täytäntöön yhtenäisesti, jäsenvaltioiden kertomuksenantoaikoja 
on huomattavasti lyhennettävä. Vain siten voidaan jo aikaisessa vaiheessa korjata 
vääränsuuntaista kehitystä. Olisi myös säädettävä kertomuksen sisältöä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan taata kertomusten laadukkuus.

Tarkistus 231
114 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka 
kymmenes vuosi komissiolle kertomuksen 
tämän asetuksen toiminnasta. 

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka toinen 
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta. 

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Perustelu 

Jotta asetus voidaan panna täytäntöön yhtenäisesti, myös kemikaaliviraston 
kertomuksenantoaikoja on huomattavasti lyhennettävä. Vain siten voidaan jo aikaisessa 
vaiheessa korjata vääränsuuntaista kehitystä.

Tarkistus 232
114 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komissio julkaisee joka kymmenes vuosi
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

3. Komissio julkaisee joka toinen 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.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Perustelu 

Koska asetuksella pyritään yhtenäistämiseen, kymmenen vuoden pituiset välit kertomuksen 
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antamisessa ovat liian pitkiä. Euroopan kemianteollisuuden järjestö (CEFIC) katsoo, että 
olisi luotava järjestelmä, jossa kertomus annetaan vuosittain.

Tarkistus 233
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina:

1. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina, mikäli valmistaja tai 
maahantuoja ei kyseisessä tapauksessa 
toisin vaadi:

Perustelu 

Yksittäisten poikkeusten säännöstä, jonka mukaan tietyt tiedot eivät ole luottamuksellisia, on 
oltava mahdollisia. Valmistajan tai maahantuojan on tällaisissa tapauksissa voitava esittää 
syitä, jotka oikeuttavat myös 116 artiklan 1 kohdassa mainittujen tietojen käsittelyyn 
luottamuksellisina.

Tarkistus 234
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) aineen kauppanimi (kauppanimet); Poistetaan.

Perustelu 

Aineen kauppanimeen voi liittyä arkaluonteista tietoa, sillä muut markkinaosapuolet voivat 
aineen nimen perusteella jäljittää sen valmistajan ja ostajat. Aineen kauppanimi olisi 
määrättävä luottamukselliseksi 2 kohdan mukaan.

Tarkistus 235
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, 
vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;

(b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, 
vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;
paitsi jos tämän asetuksen I a liitteessä tai 
direktiivin 1999/45/EY 15 artiklassa olevia 
poikkeusmääräyksiä sovelletaan;

Perustelu 

Johdonmukaisuus käyttöturvallisuustiedotetta koskevien vaatimusten sekä luokitteluja ja 
merkintöjä koskevien voimassa olevien säännösten kanssa.
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Tarkistus 236
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c) aineen nimi sellaisena kuin se 
mahdollisesti esiintyy Einecs-luettelossa, jos 
kyseessä on direktiivin 67/548/ETY 
mukainen vaarallinen aine; paitsi jos 
tämän asetuksen I a liitteessä tai direktiivin 
1999/45/EY 15 artiklassa olevia 
poikkeusmääräyksiä sovelletaan;

Tarkistus 237
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) liitteen I mukaisesti määritetty johdettu 
vaikutukseton taso (DNEL) tai 
todennäköinen vaikutukseton pitoisuus 
(PNEC);

Poistetaan.

Perustelu 

Voimassa olevissa säädöksissä ei edellytetä DNEL-arvojen julkistamista. Näiden arvojen 
johtaminen on kallista eikä niitä saisi saattaa kilpailijan käyttöön harkitsematta (115 artikla).

Tarkistus 238
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN I ALAKOHTA

(i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot, lukuun ottamatta yrityksen nimeä tai 
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisina 
pidettäviä tietoja;

Poistetaan.

Perustelu 

Käyttöturvallisuustiedot sisältävät usein lisätietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan 
käyttöön, esimerkkinä mainittakoon yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Näitä käyttöohjeita on 
116 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina.

Tarkistus 239
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

(-a) rekisteröijän ja muun 
ilmoitusvelvollisen nimi ja osoite;
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Perustelu 

Valmistajille, maahantuojille ja jatkokäyttäjille annetaan yleensä selvitys 115 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Ehdotetun tarkistuksen ansiosta vältetään kyseinen vaiva.

Tarkistus 240
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiin.

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiin sekä ylös- että alaspäin ja 
kaikkien toimijoiden välillä 
informaatioketjussa.

Perustelu 

Ehdotus ei ole yksiselitteinen, kun on kyse salassapitovelvollisuudesta kaikkien 
informaatioketjun toimijoiden välillä.

Tarkistus 241
120 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava väestölle 
aineisiin liittyvistä riskeistä, kun 
tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi 
ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kemikaaliviraston 
laatimien suuntaviivojen mukaisesti
tiedotettava väestölle aineisiin liittyvistä 
riskeistä, kun tiedottaminen katsotaan 
tarpeelliseksi ihmisten terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi.

Perustelu 

On laadittava suuntaviivat, jotta jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset voivat tiedottaa 
aineista väestölle yhtenäisesti. 

Tarkistus 242
134 ARTIKLA

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.

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 
2000/21/EY, 2002/95/EY ja 2004/37/EY
sekä asetukset (ETY) N:o 793/93 ja (EY) 
1488/94.
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Perustelu 

Päällekkäistä sääntelyä on vältettävä. Mainitut direktiivit ja asetukset eivät edellä olevia 
asetuksia koskevien tarkistusten perusteella ole tarpeellisia.

Tarkistus 243
135 A ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Direktiivin 1998/24/EY muuttaminen

Tarkistus 244
135 A ARTIKLA(uusi)

Täydennetään direktiivin 98/24/EY 1 
artiklan 2 kohtaa seuraavasti: Direktiivin 
vaatimuksia ei sovelleta, mikäli on 
olemassa asetuksen (EY) n:o xxx (REACH-
asetus) mukaisia velvoitteita.

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että ensisijaisesti sovelletaan REACH-asetusta. Päällekkäistä 
sääntelyä on pyrittävä välttämään.

Tarkistus 245
135 B ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

Tarkistus 246
135 B ARTIKLA (uusi)

Täydennetään direktiivin 2004/37/EY 1 
artiklaa kohdalla 5 seuraavasti: Direktiivin 
vaatimuksia ei sovelleta, mikäli asiasta on 
olemassa asetuksen (EY) n:o mukaisia 
velvoitteita.

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että ensisijaisesti sovelletaan REACH-asetusta. Päällekkäistä 
sääntelyä on pyrittävä välttämään.
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Tarkistus 247
135 C ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Direktiivin 1989/106/EY muuttaminen

Tarkistus 248
135 C ARTIKLA (uusi)

Täydennetään direktiivin 1989/106/EY 1 
artiklan 1 kohtaa seuraavasti: Hygieniaa, 
terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevia 
tämän direktiivin keskeisiä vaatimuksia ei 
sovelleta rakennustuotteisiin, mikäli niistä 
on olemassa asetuksen (EY) n:o mukaisia 
velvoitteita.

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että ensisijaisesti sovelletaan REACH-asetusta. Päällekkäistä 
sääntelyä on pyrittävä välttämään.

Tarkistus 249
135 D ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Direktiivin 2000/53/EY muuttaminen

Tarkistus 250
135 D ARTIKLA (uusi)

Poistetaan direktiivin 2000/53/EY 
4 artiklan 2 kohta.

Perustelu

REACH-asetuksen XVI liitteessä on yhtenäiset säännöt aineiden käytön rajoittamisesta. On 
pyrittävä välttämään erilaisten rajoitusten sisällyttämistä eri säännöksiin.

Tarkistus 251
LIITE I B A (uusi)
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KÄYTTÖTAPOJEN LUOKAT
Käyttötapojen luokat määritetään teolliseen 
käyttötapaan, ammatilliseen käyttötapaan 
ja kulutuskäyttöön ja tällöin on ilmoitettava 
9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti:
– teollinen käyttötapa:
hyvät työntekijöiden pätevyyttä, 
ammatillista pätevyyttä ja taitoja koskevat 
standardit,
hyvät seuranta/valvontastandardit,
hyvät teknisiä toimenpiteittä koskevat 
standardit,
– ammatillinen käyttötapa:
työntekijöiden erilainen/muu pätevyys tai 
ammatillinen pätevyys ja muut valmiudet,
vähäiset tai erilaiset 
seuranta/valvontastandardit,
vähäiset teknisiä toimenpiteitä koskevat 
standardit
– kulutuskäyttö:
ei asiantuntemusta/ vähäiset valmiudet 
toimenpiteiden täytäntöönpanoon,
ei teknisiä toimenpiteitä (tiettyjä tuotteita 
lukuun ottamatta),
ei henkilökohtaisia suojatoimenpiteitä 
(yksittäistapauksissa mahdollisesti käsineet 
ja suojalasit) herkät työyhteisöt.

Perustelu 

Tässä kuvataan tyypillisiä kuormitustilanteita, jotka edellyttävät samoja toimenpiteitä. 
Ihmisten tilanne riippuu altistumisreitistä (suun kautta, sisäänhengitys, ihokosketus), 
ympäristön tilanne taas kulkeutumistavasta (ilma, vesi, maaperä), ja kumpaakin täydennetään 
altistumisen kestolla (kertaluonteinen tai lyhytaikainen, satunnainen, toistuva tai 
pitkäaikainen). Altistustapojen luokassa määritellään ja ryhmitellään periaatteelliset 
käyttöalat (teollinen käyttötapa, ammatillinen käyttötapa, tai yksityiskäyttö) sekä sallitut 
altistusarvot/tasot.

Tarkistus 252
LIITE I B B (uusi)
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KRITEERIT, JOIDEN PERUSTEELLA 
AINEET MÄÄRITELLÄÄN 22 F 

ARTIKLAN MUKAISEEN TOISEEN 
KÄSITTELYLUETTELOOON 

KUULUVIKSI
Toiseen käsittelyluetteloon sisällytetään:
– aineet, jotka täyttävät liitteessä XII olevat 
PBT-aineiden kriteerit;
– aineet, joista on 22 a–22 c artiklan 
nojalla ilmoitettava ominaisuudet sekä 
käyttö- ja altistustavat ja joista aiheutuu 
korkea myrkyllisyys ja korkea altistuminen.
A) Korkean myrkyllisyyden kriteerit
Kyseessä on korkea myrkyllisyys, jos 
seuraavista tiedoista on ilmoitettu:
– erittäin myrkyllinen,
– myrkyllinen,
– syövyttävä,
– herkistävä,
– CPR-luokka 3,
– myrkyllinen vesiympäristössä alle 1 mg/l 
pitoisuustasolla.
B) Korkean altistumisen kriteerit
– ihmisten toistuva ja pitkäkestoinen 
altistuminen,
– ympäristön toistuva pitkäkestoinen 
altistuminen.
Tämä ei koske aineita,
– jotka hajoavat luonnossa helposti,
– jotka on sisällytetty matriisiin,
– joita käytetään valmisteissa alle 
1 prosentin pitoisuustasolla,
– joita käytetään tuotteissa alle 
0,1 prosentin pitoisuustasolla,
– joiden käytöstä on säädetty muulla alalla 
ja jotka on jätetty Reach-menettelyn 
ulkopuolelle.
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Parlamentin muutokset

Tarkistus 253
LIITE II, lisäaineet/ryhmät

EINECS-nro Nimi / ryhmä CAS-nro
Jalokaasut
Elintarvikkeissa yleensä käytettävät aineet, kuten 
sitruunahapot, sokerit, rasvat, rasvahapot jne.
Tekniset kaasut, kuten vety, metaani, happi, 
biokaasu
Anorgaaniset aineet, jotka ovat hyvin yleisiä tai 
joiden riskeistä tiedetään riittävästi, kuten 
natriumkloridi, sooda, potaska, kalsiumoksidi, 
kulta, hopea, alumiini, magnesium, silikaatti, 
lasit, sulatteet

265-995-8 Selluloosa 65996-61-4

Perustelu 

Jalokaasujen luettelo ei ole täydellinen, sama pätee elintarvikkeissa käytettäviin aineisiin ja 
anorgaanisiin aineisiin. Teknisten kaasujen rekisteröintivelvollisuus vaikuttaa 
nykytietämyksen valossa suhteettomalta. Selluloosa: ks. 3 artiklan 14 a alakohtaan(uusi) tehty 
tarkistus. Komissiota kehotetaan täydentämään mainittuja aineryhmiä tai lisäämään 
konkreettisia yksittäisiä aineita liitteeseen.

Tarkistus 254
LIITE III, kohta 8

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet sekä luontaisenkaltaiset 
aineet, ellei niitä ole muutettu kemiallisesti 
valmistuksen aikana, paitsi jos ne täyttävät 
direktiivin 67/548 mukaiset perusteet 
luokittelusta vaarallisiksi,

Perustelu 

Luonnossa esiintyvät aineet ja luontaisenkaltaiset aineet ovat rinnastettavissa, koska niitä ei 
voida erottaa toisistaan fysikaalis-kemiallisin perustein. On aivan sama – ainakin terveyden-
tai ympäristönsuojelun näkökulmasta, onko esim. natriumkloridi (keittosuola) saatu luonnosta 
vai onko se valmistettu kemiallisessa prosessissa.
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Tarkistus 255
LIITE IV, OHJEET

Liitteissä IV–IX täsmennetään, mitä tietoja 
on toimitettava rekisteröintiä ja arviointia 
varten 9, 11 ja 12, 39, 40 ja 44 artiklan 
mukaisesti. Alhaisinta tonnitasoa koskevat 
vakiovaatimukset annetaan liitteessä V, ja 
aina kun saavutetaan uusi tonnitaso, on 
lisättävä vastaavan liitteen vaatimukset. 
Tietoja koskevat tarkat vaatimukset ovat 
erilaiset kullekin rekisteröinnille. Ne 
riippuvat tonnitasosta, käytöstä ja 
altistuksesta. Liitteitä on siis tarkasteltava 
kokonaisuutena yhdessä rekisteröintiä, 
arviointia ja huolehtimisvelvollisuutta 
koskevien vaatimusten kanssa.

Liitteissä IV–VI ja IX täsmennetään, mitä 
tietoja on toimitettava rekisteröintiä ja 
arviointia varten 9, 12, 40 ja 44 artiklan 
mukaisesti. Kaikkia alle tonnin vuodessa 
valmistettavia tai maahantuotavia aineita
koskevat vakiovaatimukset annetaan 
liitteessä V. Kun liitteen IX a mukaisessa 
rekisteröinnissä ilmoitetaan käyttö- ja 
altistustapojen luokkia, joissa ihmiset ja 
ympäristö altistuvat toistuvasti tai 
pitkäkestoisesti, on otettava huomioon 
liitteen VI mukaiset lisätiedot kulloisenkin 
luokan mukaisesti. Tiedot eivät ole 
periaatteessa tarpeellisia, jos kulloisessakin 
altistus- tai käyttötavan luokassa alitetaan 
tietyt erotuskriteerit tai valmisteita ja 
tuotteita koskevat pitoisuusrajat (esim. 
valmisteissa olevien aineiden merkitsemistä 
koskevat raja-arvot). 
Näiden erotuskriteerien alittuessa ilmoitus 
on tehtävä ainoastaan perustelluissa 
yksittäistapauksissa (esim. arvioinnin 
seurauksena).

Perustelu 

Liitteen IV mukaiset riskeistä riippumattomat määriin perustuvat tietovaatimukset johtaisivat 
yhdessä liitteiden V–VIII kanssa lukuisiin tarpeettomiin eläinkokeisiin ja kallisiin tietoihin, 
jotka saisivat pölyttyä rauhassa. On syytä varmistaa ainoastaan sellaisten tietojen 
kerääminen, jotka ovat todella tarpeen riskienarvioinnin kannalta.

Tarkistus 256
LIITE IV, VAIHE 1

Rekisteröijän olisi kerättävä kaikki olemassa 
ja saatavilla olevat testitiedot 
rekisteröitävästä aineesta. Aina kun se on 
käytännössä mahdollista, 
rekisteröintihakemuksen jättäjänä olisi 
oltava yhteenliittymä 10 tai 17 artiklan 
mukaisesti. Sen ansiosta olisi mahdollista 
antaa muidenkin käyttää testitietoja, jolloin 
voidaan välttää tarpeetonta testausta ja 
alentaa kustannuksia. Rekisteröijän olisi 

Rekisteröijän olisi kerättävä kaikki olemassa 
ja saatavilla olevat, riskienarvioinnin 
kannalta merkittävät testitiedot 
rekisteröitävästä aineesta. Aina kun se on 
käytännössä mahdollista, 
rekisteröintihakemuksen jättäjänä olisi 
oltava yhteenliittymä 10 tai 17 artiklan 
mukaisesti. Sen ansiosta olisi mahdollista 
antaa muidenkin käyttää testitietoja, jolloin 
voidaan välttää tarpeetonta testausta ja 



PA\566105FI.doc 109/118 PE 357.851v01-00

FI

myös koottava kaikki muu saatavissa oleva 
ainetta koskeva tieto. Tällaisia tietoja ovat 
mm. kvantitatiiviset rakenne-
aktiivisuussuhteet (QSAR), muista aineista 
interpoloidut, in vitro -kokeissa saadut tai 
epidemiologiset tiedot, jotka voivat auttaa 
aineeseen liittyvien vaarallisten 
ominaisuuksien olemassaolon tai 
puuttumisen tunnistamisessa ja jotka voivat 
tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden 
tulokset. Lisäksi on koottava altistusta, 
käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä 
koskevat tiedot 9 artiklan ja liitteen V 
mukaisesti. Kun rekisteröijä tarkastelee 
kaikkia näitä tietoja yhdessä, hän voi 
päättää, ovatko lisätiedot tarpeen.

alentaa kustannuksia. Tämän vuoksi on 
syytä kartoittaa tai määrittää ennen 
riskienarviointiin tarvittavien luontaisia 
ominaisuuksia koskevien tietojen 
selvittämistä tiedot, jotka koskevat 
ilmoitettuja käyttötapoja/käyttötapojen 
luokkia, niihin liittyviä altistustapoja tai 
altistustapojen luokkia sekä jo sovellettuja 
ja suositeltuja riskinhallintatoimia. 
Rekisteröijän on koottava kaikki muu 
saatavissa oleva ainetta koskeva tieto 
ilmoitettuja käyttö- ja altistustapoja varten 
tai vähintään käyttö- ja altistustapojen 
luokkien mukaisesti ottaen huomioon jo 
sovelletut ja suositellut riskinhallintatoimet. 
Tällaisia tietoja ovat mm. kvantitatiiviset 
rakenne-aktiivisuussuhteet (QSAR), muista 
aineista interpoloidut, in vitro -kokeissa 
saadut tai epidemiologiset tiedot, jotka 
voivat auttaa aineeseen liittyvien vaarallisten 
ominaisuuksien olemassaolon tai 
puuttumisen tunnistamisessa ja jotka voivat 
tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden 
tulokset. Kun rekisteröijä tarkastelee kaikkia 
näitä tietoja yhdessä, hänen on päätettävä, 
ovatko lisätiedot tarpeen.

Tarkistus 257
LIITE IV, VAIHE 2

Rekisteröijän olisi selvitettävä, mitä tietoja 
rekisteröintiä varten tarvitaan. Ensin on 
selvitettävä, mitä liitettä (liitteitä) on 
käytettävä, tonnimäärän mukaan. Liitteissä
määrätään tietoja koskevista 
vakiovaatimuksista, mutta niitä on 
tarkasteltava yhdessä liitteen IX kanssa, 
jossa annetaan mahdollisuus muuttaa 
vakiolähestymistapaa silloin kuin se on 
perusteltua. Tässä vaiheessa on 
tarkasteltava erityisesti altistusta, käyttöä ja 
riskinhallintatoimenpiteitä koskevia tietoja, 
jotta ainetta koskevien tietojen tarve 
voidaan määrittää. 

Rekisteröijän olisi selvitettävä, mitä tietoja 
rekisteröintiä varten tarvitaan. Liitteessä V 
määrätään mitä liitteen VI mukaisia 
lisätietoja tarvitaan kulloisenkin luokan 
mukaisesti. Tiedot eivät ole periaatteessa 
tarpeellisia, jos kulloisessakin altistus- tai 
käyttötavan luokassa alitetaan tietyt 
erotuskriteerit tai valmisteita ja tuotteita 
koskevat pitoisuusrajat (vrt. 13 artikla, 
esim. valmisteissa olevien aineiden 
merkitsemistä koskevat raja-arvot). Ainetta 
koskevien tietojen tarve määritetään 
altistustavan tai altistustavan luokkien, 
ilmoitetun käyttötavan tai käyttötapojen 
luokkien sekä jo sovellettujen ja 
suositettujen riskinhallintatoimien 
perusteella.
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Tarkistus 258
LIITE IV, VAIHE 4

Joissakin tapauksissa ei tarvitse tuottaa uusia 
tietoja. Jos kuitenkin tiedoissa on puute, joka 
on korjattava, on hankittava uutta tietoa 
(liitteet V ja VI) tai ehdotettava 
testausstrategiaa (liitteet VII ja VIII) 
tonnimäärästä riippuen. Uusia 
selkärankaisilla tehtäviä testejä saa tehdä tai 
ehdottaa vain viimeisenä keinona, kun 
kaikki muut tiedonlähteet on käytetty. 
Joissakin tapauksissa liitteissä V–IX 
määrättyjen sääntöjen mukaan tietyt testit 
on tehtävä aiemmin kuin 
vakiovaatimuksissa mainitut testit tai ne on 
tehtävä vakiovaatimustestien lisäksi.

Joissakin tapauksissa ei tarvitse tuottaa uusia 
tietoja. Jos kuitenkin tiedoissa on puute, joka 
on korjattava, on hankittava uutta tietoa
(liitteet V ,VI ja IX a). Uusia 
selkärankaisilla tehtäviä testejä saa tehdä tai 
ehdottaa vain viimeisenä keinona, kun 
kaikki muut tiedonlähteet on käytetty. 
Rekisteröijän on ennen eläinkokeiden 
suorittamista tarkastettava, voidaanko 
tarvittavat tiedot hankkia muista lähteistä, 
käyttämällä vaihtoehtoisia, eläinkokeet 
korvaavia valideja, hyödyntämällä 
QSAR:ia, arvioimalla muita aineita 
koskevia tietoja taikka jo saatujen 
kokemusten tai epidemiologisten tietojen 
jne. avulla. Lisäksi hänen on tarkastettava, 
voidaanko tietojen toimittamisesta ja 
erityisesti eläinkokeista luopua, jos hänen 
ilmoittamiensa käyttötapojen yhteydessä 
suoritetaan jokin altistumista vähentävä 
toimenpide. Tätä varten hänen on ennen jo 
sovellettuihin riskinhallintatoimiin 
turvautumista arvioitava kutakin 
altistumistavan luokkaa ja tarkastettava, 
ovatko perusteellisemmat 
riskinhallintatoimet mahdollisia. 
Rekisteröijän on ennen eläinkokeen 
suorittamista koottava kaikki muut 
saatavilla olevat tiedot, jotka saattavat 
tehdä eläinkokeista tarpeettomia. Uusia 
selkärankaisilla tehtäviä eläinkokeita olisi 
käytettävä vasta viimeisenä keinona, kun 
muut tietolähteet eivät ole tuottaneet 
tulosta. Jos altistustavan luokka velvoittaa 
tekemään liitteen IX a mukaisen 
ilmoituksen, ilmoituksesta voidaan myös 
poiketa, jos sen toimittaminen ei ole 
teknisesti mahdollista tai jos se ei ole 
tieteelliseltä kannalta tarpeen. Tällöin 
rekisteröijän on ilmoitettava pätevä 
perustelu rekisteröinnin yhteydessä.
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Perustelu 

Tieto- ja testausvaatimusten on perustuttava tosiasialliseen altistustilanteeseen, ei
tonnimääriin. Sen vuoksi aluksi sovelletaan liitteen V mukaista minimilähestymistapaa. 
Perusteellisemmat liitteen VI mukaiset kokeet ovat terveydensuojelun, kuluttajien suojaamisen 
ja eläinsuojelun kannalta tarpeen ainoastaan silloin, kun ne ovat todella tarpeen turvallisen 
käytön arvioimiseksi tosiasiallisen altistumisen perusteella liitteen IX a mukaisesti.

Tarkistus 259
LIITE V, VAKIOTIEDOT, 1–3 KOHTA

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Sarakkeessa 2 luetellaan 
erityissäännöt, joiden mukaan vaaditut 
vakiotiedot voidaan jättää antamatta, korvata 
muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmin tai 
mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos tämän 
liitteen sarakkeessa 2 mainitut edellytykset 
täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia, 
rekisteröijän on mainittava tämä selvästi ja 
perusteltava jokainen mukautus 
rekisteröintiaineiston asianmukaisessa 
kohdassa.

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 
9 artiklan1 kohdan a alakohdan vi 
alakohdan mukaisesti. Sarakkeessa 2 
luetellaan erityissäännöt, joiden mukaan 
vaaditut vakiotiedot voidaan jättää 
antamatta, korvata muilla tiedoilla, toimittaa 
myöhemmin tai mukauttaa jollain muulla 
tavalla. Jos tämän liitteen sarakkeessa 2 
mainitut edellytykset täyttyvät ja 
mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän on 
mainittava tämä selvästi ja perusteltava 
jokainen mukautus rekisteröintiaineiston 
asianmukaisessa kohdassa. Jollei tiettyjen 
tietojen ilmoittaminen ole teknisesti 
mahdollista tai jolle se ole muista syistä 
tieteelliseltä kannalta tarpeen, 
ilmoittamatta jättäminen on perusteltava.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä 
voi mukauttaa tämän liitteen sarakkeen 1 
vakiotietovaatimuksia liitteessä IX 
selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 
Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on 
ilmoitettava selvästi syyt 
vakiotietovaatimusten mukauttamiseen 
rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa 
kohdissa, ja tällöin on viitattava 
sarakkeessa 2 tai liitteissä IX tai X 
mainittuihin erityissääntöihin.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä 
voi mukauttaa tämän liitteen sarakkeen 1 
vakiotietovaatimuksia liitteessä IX 
selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 
Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on 
ilmoitettava selvästi syyt 
vakiotietovaatimusten mukauttamiseen 
rekisteröintiasiakirjojen asiaa koskevissa 
kohdissa.

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, 

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, 
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historialliset tiedot, tiedot valideista 
(Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista ("read-across").

historialliset tiedot, tiedot valideista 
(Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista ("read-across").
Lisäksi on sovellettava edellytyksiä ja 
kriteereitä, jotka on esitetty liitteissä IV –
IX olevien vaatimusten täyttämiseksi 
annetuissa ohjeissa.

__________
1 Huom. Tässä sovelletaan myös niitä tietyn 
testin tekemättä jättämistä koskevia 
edellytyksiä, jotka on esitetty liitteen X 
asianomaisia testimenetelmiä koskevassa 
kohdassa ja joita ei toisteta sarakkeessa 2.

Perustelu 

Ks. liitettä IV koskevien tarkistusten perustelut. Lisäksi ehdotetut muutokset saavat aikaan 
sen, että ainoastaan todella tarpeelliset eläinkokeet tehdään samalla kun 
turvallisuusstandardeista ei tingitä.

Tarkistus 260
LIITE V, KOHTA 5.6. JA KOHTA 5.14.

5.6. Pintajännitys Poistetaan.
5.14. Raekokojakauma

Perustelu 

Kohdat poistetaan kuvauksineen, koska pintajännityksen tarkastaminen on yleisesti ottaen
merkityksetöntä arvioinnin ja riskin vähentämisen kannalta. Raekokojakauman tarkastaminen 
taas vaikuttaa suhteettomalta toimelta.

Tarkistus 261
LIITE V, KOHTA 6.4. A (uusi)

6. 4. a) Akuutti myrkyllisyys: suun kautta 
nautittuna tai yksittäistapauksessa, riskistä 
riippumatta, ihokosketuksessa tai 
sisäänhengitettynä.
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Tarkistus 262
LIITE V, KOHTA 7.1.1. JA KOHTA 7.1. a (uusi)

7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus 
Daphnialla

7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus 
Daphnialla tai kaloilla

7.1. a) Uusi helppo biologinen hajoavuus; 
testausta ei tarvita, jos aine on 
anorgaaninen.

Perustelu 

Yritysten olisi voitava ilmoittaa lyhytaikaiset myrkyllisyystestit paitsi Daphnialla myös 
kaloilla.

Tarkistus 263
LIITE VI, LISÄTIEDOT AINEISTA, 1–3 KOHTA

LISÄTIEDOT AINEISTA, JOITA 
VALMISTETAAN TAI TUODAAN 

MAAHAN VÄHINTÄÄN 10 TONNIN 
MÄÄRINÄ

LISÄTIEDOT AINEISTA, JOITA 
VALMISTETAAN TAI TUODAAN 
MAAHAN VÄHINTÄÄN 1 TONNIN 
MÄÄRINÄ

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään kymmenen tonnin suuruisina 
määrinä, 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan 
liitteessä V olevan sarakkeen tietojen lisäksi 
tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut tiedot. 
Sarakkeessa 2 luetellaan erityissäännöt, 
joiden mukaan vaaditut vakiotiedot voidaan 
jättää antamatta, korvata muilla tiedoilla, 
toimittaa myöhemmin tai mukauttaa jollain 
muulla tavalla. Jos tämän liitteen 
sarakkeessa 2 mainitut edellytykset 
täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia,
rekisteröijän on mainittava tämä selvästi ja 
perusteltava jokainen mukautus 
rekisteröintiaineiston asianmukaisessa 
kohdassa.

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan vi 
alakohdan mukaisesti ja liitteet IV ja IX 
huomioon ottaen. Sen mukaisesti vaaditaan 
liitteessä V olevan sarakkeen tietojen lisäksi 
tämän liitteen sarakkeessa 1 vaaditut tiedot, 
jos se on tarpeen liitteen IX a mukaisten 
altistus- ja käyttötapojen luokkien vuoksi. 
Sarakkeessa 2 luetellaan esimerkkejä 
erityissäännöistä, joiden mukaan vaaditut 
vakiotiedot voidaan jättää antamatta, korvata 
muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmin tai 
mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos 
liitteessä IX a edellytettyjen lisätietojen 
ilmoittamisesta poiketaan, rekisteröijän on 
mainittava tämä selvästi ja perusteltava 
jokainen mukautus rekisteröintiaineiston 
asianmukaisessa kohdassa. Jollei tiettyjen 
tietojen ilmoittaminen ole teknisesti 
mahdollista tai jolle se ole muista syistä 
tieteelliseltä kannalta tarpeen, 
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ilmoittamatta jättäminen on perusteltava.
Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä 
voi mukauttaa tämän liitteen sarakkeessa 1 
olevia vakiotietovaatimuksia liitteessä IX 
selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 
Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on 
ilmoitettava selvästi rekisteröintiasiakirjojen 
asiaa koskevissa kohdissa syyt 
vakiotietovaatimusten mukauttamiseen ja 
viitattava sarakkeessa 2 tai liitteissä IX tai X 
mainittuihin erityissääntöihin.

Näiden erityissääntöjen lisäksi rekisteröijä 
voi mukauttaa tämän liitteen sarakkeessa 1 
olevia vakiotietovaatimuksia liitteessä IX 
selostettujen yleisten sääntöjen mukaisesti. 
Tässäkin tapauksessa rekisteröijän on 
ilmoitettava selvästi rekisteröintiasiakirjojen 
asiaa koskevissa kohdissa syyt 
vakiotietovaatimusten mukauttamiseen ja 
viitattava sarakkeessa 2 tai liitteissä IX tai X 
mainittuihin erityissääntöihin.

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, 
historialliset tiedot, tiedot valideista 
(Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista ("read-across").

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro - ja in vivo -tiedot, 
historialliset tiedot, tiedot valideista 
(Q)SAR-arvoista ja tiedot rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista ("read-across").

Jos tietoja tiettyjä päätepisteitä varten ei ole 
toimitettu muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä IX mainituista 
syistä, tämä seikka perusteluineen on 
mainittava selvästi.

Jos tietoja tiettyjä päätepisteitä varten ei ole 
toimitettu muista syistä kuin tämän liitteen 
sarakkeessa 2 tai liitteessä IX mainituista 
syistä, tämä seikka perusteluineen on 
mainittava selvästi.

Lisäksi on sovellettava edellytyksiä ja 
kriteereitä, jotka on esitetty liitteissä IV –
IX olevien vaatimusten täyttämiseksi 
annetuissa ohjeissa.

Tarkistus 264
LIITE VI, KOEVAATIMUKSET 

Uusi liite VI sisältää seuraavat kokeet:
– kaikki kokeet, jotka poistettiin liitettä V 
muutettaessa,
– kaikki alkuperäisessä liitteessä VI olleet 
kokeet, joita ei siirretty (uuteen) liitteeseen 
V,
– kaikki liitteissä VII ja VIII olleet kokeet.

Perustelu 

Ks. edeltävät perustelut. 
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Tarkistus 265
LIITE VII

Liite poistetaan.

Perustelu 

Koevaatimukset siirretään liitteeseen VI.

Tarkistus 266
LIITE VIII

Liite poistetaan.

Perustelu 

Koevaatimukset siirretään liitteeseen VI.

Parlamentin muutokset

Tarkistus 267
LIITE IX A (uusi)TIETOVAATIMUKSET SISÄLTÄVÄ KÄYTTÖ-/ALTISTUSTAPOJEN 

LUOKKIEN MATRIISI1

Liitteessä IX a on esitetty vaatimukset tiedoista, jotka on toimitettava kaikista aineista, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 9 artiklan 1 
kohdan b alakohdan vi alakohdan mukaisesti ja liitteet IV ja IX huomioon ottaen, jos se on 
tarpeen aineen sijoittamiseksi tiettyyn altistustavan luokkaan seuraavan mallin mukaisesti.

A) Ihmisten altistuminen 
Teollinen Ammatillinen Yksityinen

lyhyt-
aikainen
sisään-
hengitys

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
sisäänhengitettynä tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
sisäänhengitettynä tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
sisäänhengitettynä tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

pitkä-
aikainen/
toistuva
sisään-
hengitys

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti 
sisäänhengitettynä ihmisille 
(esim. subakuutti, subkrooninen 
tai krooninen myrkyllisyys 
(sis.heng./suun kautta), 

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti 
sisäänhengitettynä ihmisille 
(esim. subakuutti, subkrooninen 
tai krooninen myrkyllisyys 
(sis.heng./suun kautta), 

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti sisäänhengitettynä 
ihmisille (esim. subakuutti, 
subkrooninen tai krooninen 
myrkyllisyys (sis.heng./suun 
kautta), lisääntymismyrk., 
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lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI))

lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI))

mutageenisuuden selvitys (liite 
VI))

kertaluont.
/lyhyt-
aikainen
suun 
kautta

- Liite V Liite V

pitkä-
aikainen/
toistuva
suun 
kautta

- - Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti suun kautta 
nautittuna (esim. subakuutti, 
subkrooninen tai krooninen 
myrkyllisyys (sis.heng./suun 
kautta), lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI))

lyhyt-
aikainen 
iho-
kosketus

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
ihokosketuksessa tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
ihokosketuksessa tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
ihokosketuksessa tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

toistuva/
pitkä-
aikainen
iho-
kosketus

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
ihokosketuksessa (esim. 
subakuutti, subkrooninen tai 
krooninen myrkyllisyys 
(sis.heng./suun kautta), 
lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI)); jollei 
syövyttävää/ärsyttävää 
vaikutusta, herkistyminen 
liitteen V mukaisesti

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
ihokosketuksessa (esim. 
subakuutti, subkrooninen tai 
krooninen myrkyllisyys 
(sis.heng./suun kautta), 
lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI)); jollei 
syövyttävää/ärsyttävää 
vaikutusta, herkistyminen 
liitteen V mukaisesti

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
ihokosketuksessa (esim. 
subakuutti, subkrooninen tai 
krooninen myrkyllisyys 
(sis.heng./suun kautta), 
lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI)); jollei syövyttävää/ärsyttävää 
vaikutusta, herkistyminen liitteen 
V mukaisesti

Huom.!: kutakin käyttötapojen luokkaa varten on vielä määritettävä kriteerit luokkia 
"lyhytaikainen sisäänhengitys", "pitkäaikainen/toistuva sisäänhengitys", "kertaluonteinen 
/lyhytaikainen suun kautta", "lyhytaikainen ihokosketus" "toistuva/pitkäaikainen 
ihokosketus" varten. Tämä olisi tehtävä Reach:n täytäntöönpanohankkeiden yhteydessä.

1 Eräät yhdistelmät ovat pois laskuista, kuten pitkäaikainen altistuminen suun kautta 
teollisessa käytössä. Siten niillä ei ole omaa luokkaa. Erityistapauksissa voi olla tarpeen, 
että matriisiin sisällytetään yksi tai useampi lisäluokka. 

B) Ympäristön altistuminen (käytännön esimerkein)
Teollinen Ammattimainen Yksityinen

Vesi 
kerta-
luonteinen

Liite V
akuutin PNEC:n selvittäminen 
(akuutti myrk. Daphnialle 
/kaloille) 

Liite V
akuutin PNEC:n selvittäminen 
(akuutti myrk. Daphnialle 
/kaloille)

-

Vesi Liite V Liite V -
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pitkä-
aikainen 
paikallinen

+ pitkäaik. PNEC:n 
selvittäminen (pitkäaikaisena 
myrk. Daphnialle/kaloille (liite 
VI) tai johdettu akuutti myrk. 
vedessä (liite V), arviointitekijä 
1000) 

+ pitkäaik. PNEC:n 
selvittäminen (pitkäaikaisena 
myrk. Daphnialle/kaloille (liite 
VI) tai johdettu akuutti myrk. 
vedessä (liite V), arviointitekijä 
1000) 

Vesi 
pitkä-
aikainen
hajanainen

- - Liite V
+ pitkäaik. PNEC:n 
selvittäminen (pitkäaikaisena 
myrk. Daphnialle/kaloille (liite 
VI) tai johdettu akuutti myrk. 
vedessä (liite V), arviointitekijä 
1000) 

Maaperä
kerta-
luonteinen 

- Liite V 
akuutin PNEC:n selvittäminen 
(akuutti myrk. 
Daphnialle/kaloille)

Liite V 
akuutin PNEC:n selvittäminen 
(akuutti myrk. 
Daphnialle/kaloille)

Maaperä
pitkä-
aikainen
paikallinen

- Liite V
+ pitkäaik. PNEC:n 
selvittäminen (pitkäaikaisena 
myrk. Daphnialle/kaloille/ 
maaperäkokeet (liite VI) tai 
johdettu akuutti myrk. vedessä 
(liite V), jos selvittäminen 
mahdollista) 

-

Maaperä
pitkä-
aikainen
hajanainen

Liite V
+ pitkäaik. PNEC:n 
selvittäminen (pitkäaikaisena 
myrk. Daphnialle/kaloille/ 
maaperäkokeet (liite VI) tai 
johdettuna akuutti myrk. vedessä 
(liite V), jos selvittäminen 
mahdollista)

- Liite V
+ pitkäaik. PNEC:n 
selvittäminen (pitkäaikaisena 
myrk. Daphnialle/kaloille/ 
maaperäkokeet (liite VI) tai 
johdettuna akuutti myrk. vedessä 
(liite V), jos selvittäminen 
mahdollista) 

Ilmakehä
kerta-
luonteinen 

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
sisäänhengitettynä tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
sisäänhengitettynä tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Liite V 
(akuutti myrkyllisyys 
sisäänhengitettynä tai johdettu 
akuutti myrkyllisyys suun kautta, 
kun otetaan huomioon 
syövyttävä/ärsyttävä vaikutus, 
herkistyminen)

Ilmakehä
pitkä-
aikainen
paikallinen

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti hengitettynä 
ihmisille (esim. subakuutti, 
subkrooninen tai krooninen 
myrkyllisyys (sis.heng./suun 
kautta), lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI))

Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti hengitettynä 
ihmisille (esim. subakuutti, 
subkrooninen tai krooninen 
myrkyllisyys (sis.heng./suun 
kautta), lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 
VI))

-

Ilmakehä
pitkä-
aikainen
hajanainen

- - Liite V
+ DNEL:n selvittäminen 
pitkäaikaisesti hengitettynä 
ihmisille (esim. subakuutti, 
subkrooninen tai krooninen 
myrkyllisyys (sis.heng./suun 
kautta), lisääntymismyrk., 
mutageenisuuden selvitys (liite 



PE 357.851v01-00 118/118 PA\566105FI.doc

FI

VI))


