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LYHYET PERUSTELUT

Komissio pyrkii Reach-ehdotuksellaan nykyisten erilaisten kemikaali- ja ainesäädösten 
yksinkertaistamiseen, yhdenmukaistamiseen ja keskittämiseen. Koko Eurooppaan edellytetään 
perustellusti yhtenäistä ja sinänsä vakuuttavaa kemikaalien rekisteröinti- ja 
arviointijärjestelmää, joka noudattaa kestävän kehityksen ja työsuojelun periaatteita. Samalla 
ei voida kuitenkaan sivuuttaa liiaksi taloudellisia tavoitteita, kuten kilpailu- ja 
innovointikykyä tai työpaikkojen turvaamista. Tämä on entistäkin tärkeämpää, kun otetaan 
huomioon Euroopan talouden nykyinen tukala tilanne.

Valitettavasti kemikaalilainsäädännön ja aineita koskevan terveyden- ja 
ympäristönsuojelulainsäädännön laajuus on jo nyt paisunut sellaisiin mittoihin, ettei 
yrityksille, ja etenkin pk-yrityksille, asetettavia kalliita vaatimuksia juurikaan voida välttää. 
Ellei Reach-järjestelmän tiedotus- ja arviointiprosesseja kyetä karsimaan, nykyinen 
täytäntöönpanovaje pahenee entisestään. Tämä vaarantaisi Euroopan teollisuuden kilpailu- ja 
innovointikyvyn ja siten myös monta työpaikkaa, ja lisäksi terveyden- ja ympäristönsuojelun 
parantamiselle asetetut mittavat tavoitteet ja odotukset vaarantuisivat.

Valmistelija pyrkii omalla panoksellaan tekemään Reach-vaatimuksista käytännöllisempiä ja 
helppotajuisempia. Ehdotetut tarkistukset voidaan jakaa seuraaviin aihepiireihin:

1. Altistus- ja käyttöluokat

Yksi Reach-ehdotuksen merkittävimmistä ongelmista piilee siinä, ettei se tarjoa aineiden 
valmistajille, maahantuojille ja jatkokäyttäjille yhtenäistä välinettä tietystä aineesta koituvien 
riskien arviointiin ja tätä koskevien tietojen välittämiseen. Käsiteltävänä olevassa 
luonnoksessa vaaditaan valmistajien/maahantuojien ja jatkokäyttäjien sekä mahdollisesti 
myös heidän asiakkaittensa välistä intensiivistä tietojenvaihtoa sovellusten koostumuksesta. 
Tämä osoittautuisi käytännössä hankalaksi, koska silloin jouduttaisiin usein paljastamaan 
luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia.

Yhtenä ratkaisuna tulisivat kyseeseen altistus- ja käyttöluokat. Ne yksinkertaistaisivat 
arvonmuodostusketjun viestintää, konkretisoisivat altistumisen arviointia käyttäjien kannalta 
ja antaisivat osviittaa tarvittavista toimista riskien minimoimiseksi. Lisäksi erityisten 
skenaarioiden muuntamisella yleisluontoisemmiksi luokiksi kyettäisiin välttämään 
luottamuksellisten tietojen välittämispakko. Tällöin sekä viranomaisille että yrityksille olisi 
kuitenkin voitava edelleen tarkastella asioita tapauskohtaisesti, jos luokittaminen johtaa 
ongelmiin.

2. Etusijajärjestykseen asettaminen

Etusijajärjestykseen asettaminen toteutetaan Reach-ehdotuksessa yksinomaan kvantitatiivisin 
perustein. Ympäristön ja kuluttajien kannalta on kuitenkin tärkeää, että rekisteröinnissä 
käsitellään ensin aineet, joiden riskipotentiaali on suurin, jolloin on otettava huomioon myös 
kvalitatiiviset kriteerit. Tämän vuoksi on otettava huomioon myrkyllisyysominaisuudet ja 
ympäristön kannalta merkitykselliset ominaisuudet, käyttötavat, altistus ja tuotantomäärät. 
Nämä keskeiset tiedot on esitettävä, jotta aineet voidaan asettaa etusijajärjestykseen riskien 
mukaisesti.
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Terveyden- ja ympäristönsuojelua voidaan kohentaa kohtuullisessa ajassa ja jokseenkin 
ennakoitavin kustannuksin, kunhan yrityksiä ja viranomaisia koskevat vaatimukset asetetaan 
tasapainoisesti ja todennettavasti tärkeysjärjestykseen.

3. Työsuojelun yksinkertaistaminen/päällekkäisen sääntelyn välttäminen

Asetusehdotuksesta olisi tehtävä käytännöllisempi, edullisempi ja vähemmän aikaa vievä. 
Tätä varten mm. yksinkertaistetaan rekisteröintiprosessia. Lisäksi asetuksen soveltamisala 
olisi mukautettava paremmin nykyiseen lainsäädäntöön, jotta päällekkäinen sääntely 
kyettäisiin välttämään.

4. Innovointi- ja kilpailukyvyn parantaminen

Reach-järjestelmä ei saa muodostua tutkimuksen ja innovoinnin pullonkaulaksi eikä rajoittaa 
tarpeettomasti Euroopan kemianteollisuuden ja jatkokäyttäjien kilpailukykyä.

5. Kemikaaliviraston aseman vahvistaminen

Arvioinnin kaikkia näkökohtia koskevan toimivallan on kuuluttava kemikaalivirastolle eikä 
kansallisille viranomaisille, jotta yhtenäisyys ja oikeusvarmuus toteutuisivat koko 
Euroopassa.

6. Liikesalaisuuksien ja omistussuojan säilyttäminen

On tärkeää ottaa käyttöön tehokas ja toimintakykyinen järjestelmä, jossa tietojen 
ilmoittaminen ja yrityssalaisuuksien ja omistussuojan säilyttäminen eivät ole ristiriidassa. 
Tämä on tärkeää etenkin pk-yrityksille, koska ne ovat ensisijaisesti innovointiensa varassa.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

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

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

Perustelu

Meidän ei pidä kantaa huolta yksiulotteisesti aineiden vapaasta liikkuvuudesta, vaan 
pääasiassa turvallisten olosuhteiden sekä sen varmistamisesta, ettei ihmisten terveys tai 
ympäristön tasapaino joudu kyseenalaiseksi.

Yksi tärkeimmistä kilpailukyvyn käsitteen osatekijöistä on myös ympäristön tasapaino, ja 
tämän vuoksi meidän on myös erityisesti se mainittava.

REACH-asetus ei saisi tarpeettomasti häiritä  aineiden turvallista käsittelyä eikä teollisuuden 
kilpailukykyä.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Aineiden sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta yhteisössä voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos aineita koskevat vaatimukset 

(2) Aineiden sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta yhteisössä voidaan saavuttaa 
ainoastaan, jos aineiden turvalliselle 

  
1 EYVL / EUVL C.
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eivät eroa merkittävästi eri jäsenvaltioissa. käsittelylle on asetettu tarkasti ja kattavasti
määritellyt vaatimukset, eivätkä ne eroa 
merkittävästi eri jäsenvaltioissa.

Perustelu

Aineiden markkinoiden taloudellisesti ja sosiaalisesti oikean toiminnan on tukeuduttava 
korkeisiin vaatimuksiin, mitä tulee aineiden turvalliseen hallintaan ja tarkasti määriteltyihin 
eritelmiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta aineiden käyttö hyödyttäisi yleistä etua.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

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

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

Perustelu

Innovointi- ja kilpailukyvyn turvaaminen on sekin merkittävä tavoite. Lainsäädännön on 
tietenkin sovittava yhteen WTO-määräysten kanssa.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Johannesburgissa pidetyssä kestävän 
kehityksen huippukokouksessa 
4. syyskuuta 2002 hyväksytyssä 
toimintasuunnitelmassa määrätään, että 
vuoteen 2020 mennessä kemikaaleja on 
tuotettava ja käytettävä tavalla, joka ei 
vahingoita ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Perustelu

On tuotava esille, että asetetun määräajan jälkeen niin Euroopan unionissa kuin kaikkialla 
muuallakin maailmassa saa tuottaa ja käyttää ainoastaan kemikaaleja, jotka eivät vahingoita 
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ihmisten terveyttä eivätkä ympäristöä.

On tärkeää muistaa Johannesburgin huippukokouksessa annetut sitoumukset.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

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

(7) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
edistää vaarallisten aineiden korvaamista
vähemmän vaarallisilla aineilla tai 
tekniikoilla, jos soveltuvia vaihtoehtoja on 
saatavilla. Tämä asetus ei vaikuta 
työntekijöiden suojelua koskevien 
direktiivien soveltamiseen, erityisesti 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/394/ETY (kuudes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
soveltamiseen, jonka mukaan työnantajien 
on poistettava vaaralliset aineet, aina kun se 
on teknisesti mahdollista, tai korvattava 
vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla 
aineilla. Tässä yhteydessä jäsenvaltioilla on 
jatkossakin täysi oikeus asettaa 
kansallisella tasolla korkeampia 
vaatimuksia, jos ne pitävät tätä 
tarkoituksenmukaisena.

Perustelu

Tärkeimpänä tavoitteena on korvata vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla. Kyse on EY:n 
perustamissopimuksen 137 artiklan merkittävästä seurauksesta (työntekijöiden suojelua 
koskevan lainsäädännön oikeusperusta).

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)

(8 a) Sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa tai tuotteessa olevan aineen 
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tuottajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on valmistettava, tuotava 
maahan, käytettävä tai saatettava kyseinen 
aine markkinoille siten, että se ei 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön huolehtimisvelvollisuuden yleinen periaate. Koska REACH-
järjestelmä ei kata kaikkia kemikaalien käyttötapoja, on ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi tärkeää säätää yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta, joka koskee kemikaalien 
tuotantoa ja käyttöä. Tämän periaatteen sisällyttäminen merkitsisi vain niiden vapaaehtoisten 
sitoumusten kodifiointia, joita teollisuudenalalla on pyritty edistämään (esim. Responsible 
Care -ohjelma).

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

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

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä lupa erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle rajoitetuksi ajaksi, jos 
soveltuvia vaihtoehtoja ei ole ja jos 
kyseisten aineiden käyttö on oikeutettua 
sosioekonomisilla perusteilla ja niiden 
käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän 
hyvin hallinnassa.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että lupa myönnetään vain rajoitetuksi ajaksi.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. Tämä 
tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita 

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. Tämä 
tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita 
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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.

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. 
Kyseisten yritysten on tiedotettava 
riskinarvioinnin perusteella aineidensa ja 
valmisteidensa turvallisesta käytöstä 
loppukäyttäjälle sopivalla tavalla. Tähän 
sisältyy myös velvollisuus kuvata, 
dokumentoida ja ilmoittaa avoimesti ja 
asianmukaisella tavalla riskit, joita kunkin 
aineen tuotantoon, käyttöön ja jätteiden 
käsittelyyn liittyy. Tuottajien ja 
jatkokäyttäjien on valittava tuotettava tai 
käytettävä aine kaikkein turvallisimmista 
käytettävissä olevista aineista.

Perustelu

Johtuu 1 artiklassa tarkoitetun huolehtimisvelvollisuuden uudelleenkäyttöönotosta.

On välttämätöntä varmistaa tarvittavien tietojen ja neuvojen antaminen loppukäyttäjälle, 
jotta tämä voi käyttää tuotetta turvallisesti ja hallita riskit turvallisesti ja tehokkaasti. Johtuu 
johdanto-osan 41, 42 ja 43 kappaleeseen esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

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

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

Perustelu

Kun on kyse aineiden vapautumisesta, on välttämätöntä, että kemikaaliviraston lisäksi myös 
toimivaltaiset viranomaiset saavat tästä tiedon.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 20 A KAPPALE (uusi)

(20 a) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
Euroopan unionin alueelle tuotuihin 
aineisiin, tuotteisiin ja valmisteisiin.
Tämä asetus ei saa millään tavoin edistää 
yhtäältä Euroopan unionissa tuotettujen 
aineiden, tuotteiden ja valmisteiden ja 
toisaalta kolmansissa maissa tuotettujen, 
Euroopan unionin alueelle tuotujen 
aineiden, tuotteiden ja valmisteiden 
erilaista kohtelua.
Euroopan komissio esittää suuntaviivat 
tämän säännöksen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Perustelu

Komission esittämä REACH-järjestelmä suojaa eurooppalaista tuotantoa heikosti Euroopan 
ulkopuolelta tulevalta epäreilulta kilpailulta. Euroopan unionin nykyisissä säännöksissä 
kemiallisten aineiden eurooppalaisille tuottajille säädetyt normit ovat paljon tiukempia. 
Euroopan unioniin tuotteita tuoviin on sovellettava samoja normeja kuin eurooppalaisiin 
tuottajiin. Tarkistuksessa suositellaan sellaisen sääntelykehyksen käyttöönottoa, joka kohtelee 
eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisia tuottajia tasapuolisesti.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

(22) Kemikaaliturvallisuusarviointia ei 
pitäisi olla tarpeen suorittaa aineista, joita 
sisältyy valmisteisiin vain hyvin pieninä 
pitoisuuksina, joiden ei katsota aiheuttavan 

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

huolta. Näin pieninä pitoisuuksina 
valmisteisiin sisältyvät aineet olisi myös 
vapautettava lupavaatimuksesta. 
Valmistajien on kuitenkin merkittävä 
valmisteiden pakkaukseen niiden ainesosat 
varoittaen kuluttajia vaarallisesta aineesta. 
Näitä säännöksiä olisi sovellettava 
yhtäläisesti valmisteisiin, jotka ovat kiinteitä 
aineseoksia, kunnes tällaiselle valmisteelle 
annetaan erityinen muoto, joka muuttaa sen 
tuotteeksi.

Perustelu

On aivan välttämätöntä antaa kuluttajille täydelliset tiedot heidän markkinoilta hankkimiensa 
valmisteiden ainesosista, jotta he itsekin kantaisivat oman vastuunsa tietyn valmisteen 
käytöstä.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

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

(24) Aineita koskevan tiedon tuottamista 
koskevat vaatimukset olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin volyymin 
mukaan, koska volyymit ovat osoitus 
ihmisten tai ympäristön mahdollisesta 
altistumisesta aineille. Kvantitatiivisten 
rekisteröintivaatimusten ohella olisi 
sovellettava myös kvalitatiivisia kriteerejä, 
kuten aineen vaarallisuus, käyttötarkoitus, 
sekä ihmisen ja ympäristön todellinen 
altistuminen aineelle.

Perustelu

Komission olisi voitava täydentää aineiden rekisteröinnin etusijajärjestykseen vaikuttavia 
tekijöitä kvalitatiivisilla kriteereillä.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 41 KAPPALE

(41) Aineita koskevien tietojen 
ilmoittaminen muille ammatillisille 
toimijoille on osa aineiden riskinhallintaan 

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

toimijoille sopivimmalla mahdollisella 
tavalla on osa aineiden riskinhallintaan 
liittyvää vastuuta; se on myös välttämätöntä, 
jotta muut toimijat voivat täyttää 
velvollisuutensa riskinhallinnassa ja 
aineiden ja valmisteiden käytössä.

Perustelu

Asianmukainen ja johdonmukainen riskiin perustuva ilmoitusjärjestelmä antaa kuluttajalle 
tarvittavat tiedot ja neuvot, joiden avulla hän voi hallita riskejä turvallisesti ja tehokkaasti 
käyttäessään kemikaaleja sisältävää ainetta tai valmistetta. Johtuu johdanto-osan 16, 42 ja 
43 kappaleeseen esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

(41 a) Riskien ilmoittaminen on keskeisessä 
asemassa, kun ihmisille tiedotetaan ja 
annetaan ohjeita siitä, miten he voivat 
hallita mahdolliset riskit ja käyttää ainetta 
tai valmistetta turvallisesti ja tehokkaasti. 
Riskien ilmoittaminen edellyttää, että 
valmistaja ymmärtää käyttäjien 
tiedontarpeen ja antaa kyseisen tiedon, 
ohjeet ja avun, jotta loppukäyttäjä voi 
käyttää ainetta tai valmistetta turvallisesti. 
Tällaisen riskiin perustuvan 
tiedotusjärjestelmän kehittämiseen, myös 
ylimääräisen tiedon antamiseen esimerkiksi 
verkkosivujen ja valistuskampanjoiden 
välityksellä, olisi pyrittävä, jotta voitaisiin 
vastata kuluttajien oikeuteen saada tietoa 
käyttämistään aineista ja valmisteista. 
Tämä parantaisi entisestään aineiden ja 
valmisteiden käytön turvallisuutta ja 
luottamusta niihin. Järjestelmä olisi 
arvokas kuluttajajärjestöille, sillä se 
asettaisi puitteet, jotka vastaisivat 
REACHin välityksellä kuluttajien 
todellisiin huolenaiheisiin, ja alan 
yrityksille, sillä se lisäisi kuluttajien 
luottamusta kemikaaleja sisältävien aineita 
ja valmisteita käytettäessä.
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Perustelu

Johtuu johdanto-osan 16 kappaleeseen esitetystä tarkistuksesta. Asianmukainen ja 
johdonmukainen riskiin perustuva ilmoitusjärjestelmä antaa kuluttajalle tarvittavat tiedot ja 
neuvot, joiden avulla hän voi hallita riskejä turvallisesti ja tehokkaasti käyttäessään 
kemikaaleja sisältävää ainetta tai valmistetta.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 42 KAPPALE

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

(42) Koska nykyisenlaista 
käyttöturvallisuustiedotetta käytetään jo 
tiedotuksen välineenä aineiden ja 
valmisteiden toimitusketjussa, on aiheellista 
kehittää sitä edelleen ja tehdä siitä kiinteä 
osa tällä asetuksella perustettavaa 
järjestelmää. Olisi harkittava kuitenkin 
muita tapoja tiedottaa kuluttajille aineiden 
ja valmisteiden riskeistä ja turvallisesta 
käytöstä.

Perustelu

Johtuu johdanto-osan 16, 41 ja 43 kappaleeseen esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 16
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 
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 

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

aiheutuvat heidän harjoittamistaan aineiden 
käyttötavoista ja antaa tietoa niiden 
turvallisesta käytöstä koko toimitusketjun 
matkalla aina loppukäyttäjälle eli 
kuluttajalle saakka.

Perustelu

Johtuu johdanto-osan 16, 41 ja 42 kappaleeseen esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 49 KAPPALE

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

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

Perustelu

Kyseessä on selvennys: kemikaalivirasto laatii luettelon ensisijaisista aineista.
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Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, mikä edellyttää sitä, että niitä 
käyttävät yritykset osoittavat 
lupaviranomaiselle, että riskit ovat riittävän 
hyvin hallinnassa. Jos näin ei ole, 
käyttötavoille voidaan silti myöntää lupa, 
jos yritykset osoittavat, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
sen käyttöön liittyvät riskit, ja jos 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla. Lupaviranomaisen olisi 
tarkastettava näiden edellytysten 
täyttyminen käyttämällä menettelyä, jossa 
yritysten on haettava lupaa. Koska lupien 
tarkoituksena olisi varmistaa suojelun 
korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on 
aiheellista, että komissio olisi myöntävä 
viranomainen.

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, mikä edellyttää sitä, että niitä 
käyttävät yritykset osoittavat 
lupaviranomaiselle, että soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
sen käyttöön liittyvät riskit. 
Lupaviranomaisen olisi tarkastettava näiden 
edellytysten täyttyminen käyttämällä 
menettelyä, jossa yritysten on haettava 
lupaa. Koska lupien tarkoituksena olisi 
varmistaa suojelun korkea taso kaikkialla 
sisämarkkinoilla, on aiheellista, että 
komissio olisi myöntävä viranomainen.

Perustelu

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 55 KAPPALE

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

(55) Kemikaaliviraston olisi määritettävä
itsenäisesti luvanvaraisten aineiden 
etusijajärjestys, jotta varmistetaan, että 
päätökset heijastavat yhteiskunnan tarpeita 
sekä tieteellistä tietoa ja sen kehittymistä.

Perustelu

Täsmennys: kemikaaliviraston olisi laadittava etusijajärjestys.
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Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 69 KAPPALE

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

(69) Kemikaaliviraston olisi oltava 
keskeisessä asemassa varmistettaessa, että 
sidosryhmät ja kansalaiset pitävät 
kemikaalilainsäädäntöä ja 
päätöksentekoprosesseja sekä lainsäädännön 
tieteellistä perustaa luotettavina, jotta yleisö 
ja kaikki asianosaiset luottaisivat 
käyttämiensä kemiallisten aineiden ja 
valmisteiden turvallisuuteen. REACHista, 
sen toteuttamisesta ja riskeistä 
tiedottamisen yhteensovittaminen on myös 
keskeisessä asemassa. Yhteisön 
toimielinten, jäsenvaltioiden, kansalaisten ja 
sidosryhmien luottamuksella 
kemikaalivirastoon on siten olennainen 
merkitys. Tästä syystä on erityisen tärkeää 
taata kemikaaliviraston riippumattomuus, 
sen korkeatasoinen tieteellinen ja tekninen 
kapasiteetti, sääntelymahdollisuudet, 
avoimuus ja tehokkuus.

Perustelu

Johtuu johdanto-osan 41 a kappaleeseen (uusi) ja johdanto-osan 70 kappaleeseen sekä 
73 artiklan 2 kohdan i a alakohtaan (uusi) esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 70 KAPPALE

(70) Kemikaaliviraston rakenteen olisi 
sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien 
yhteisön kemikaalivirastojen toiminnasta 
saatu kokemus on tässä mielessä suuntaa-
antava, mutta rakenne olisi mukautettava 
vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia 
erityistarpeita.

(70) Kemikaaliviraston rakenteen olisi 
sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien 
yhteisön kemikaalivirastojen toiminnasta 
saatu kokemus on tässä mielessä suuntaa-
antava, mutta rakenne olisi mukautettava 
vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia 
erityistarpeita. Niihin pitäisi sisällyttää 
riskitiedottamisen osaamiskeskuksen 
perustaminen kemikaalivirastoon.
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Perustelu

Johtuu johdanto-osan 41 a kappaleeseen (uusi) ja johdanto-osan 69 kappaleeseen sekä 
73 artiklan 2 kohdan i a alakohtaan (uusi) esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 79 KAPPALE

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

(79) Kemikaalivirastoon olisi perustettava 
valituslautakunta, joka takaa, että kaikilla, 
joilla on asiassa oikeudellinen intressi ja 
joita kemikaaliviraston päätökset koskevat, 
on muutoksenhakuoikeus.

Perustelu

Ilmaisu "kaikki, joilla on asiassa oikeudellinen intressi" on laajempi käsite kuin "toimijat".

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 89 KAPPALE

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

(89) Jotta jäsenvaltiot voivat tehdä 
ehdotuksia direktiivin 67/548/ETY 
liitteessä I tai direktiivin 1999/45/EY 
liitteessä I esitettyjen aineiden 
yhdenmukaisesta luokittelusta, niiden olisi 
laadittava asiakirjat yksityiskohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Asiakirjoissa olisi 
esitettävä perustelut yhteisön laajuiselle 
toiminnalle. Kemikaaliviraston olisi 
annettava ehdotuksesta lausuntonsa ja 
asianosaisilla olisi oltava mahdollisuus 
esittää huomautuksia. Komission olisi tämän 
jälkeen tehtävä päätös.

Perustelu

Yhdenmukaisen luokittelun rajoittaminen syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaviin sekä 
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lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin ja hengitysteitä herkistäviin aineisiin on aivan liian 
rajallinen lähestymistapa. Aineilla on lukuisia muita merkittäviä vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön. Luokittelu on osoittautunut hyvin vaikeaksi – liian vaikeaksi, jotta 
se voitaisiin jättää yksin teollisuuden tehtäväksi. Yhdenmukainen luokittelu auttaa myös 
ratkaisemaan riidat ilman oikeudenkäyntejä, millä voidaan välttää kustannuksia.

Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 91 A KAPPALE (uusi)

(91 a) Komissio arvioi mahdollisuuksia 
tehdä ehdotus yhteisön merkistä, jonka 
tarkoituksena on antaa tunnustus niille 
tuotteille ja edistää niiden tuotteiden 
käyttöä, jotka on koko tuotantoketjun ajan 
tuotettu tästä asetuksesta johtuvia 
velvoitteita noudattaen.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 93 KAPPALE

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

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

Or. el

Perustelu

Kemikaaliviraston, komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten välinen tiivis yhteistyö on 
välttämätöntä lainsäädännön täytäntöönpanon tehokkaan valvonnan kannalta.

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 100 KAPPALE

(100) Tämän asetuksen säännösten olisi 
tultava voimaan vaiheittain uuteen 

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

järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi; 
lisäksi säännösten vähittäisen voimaantulon 
avulla kaikki asianosaiset, toisin sanoen 
viranomaiset, yritykset ja sidosryhmät, 
voivat kohdistaa resurssinsa uusiin 
velvoitteisiin valmistautumiseen oikea-
aikaisesti muun muassa tekemällä 
komission koordinoimia vapaaehtoisia 
sopimuksia teollisuuden ja muiden 
asianosaisten kanssa.

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 101 A KAPPALE (uusi)

(101 a) Tämä asetus ei vaikuta 
direktiivin 98/24/EY1 soveltamiseen. 
Direktiivi 98/24/EY on edelleen keskeinen 
oikeudellinen väline työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi 
työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin liittyviltä riskeiltä. Jäsenvaltioita 
ja työmarkkinaosapuolia kehotetaan 
varmistamaan direktiivin 98/24/EY 
parempi soveltaminen ja sen valvonta.
_________
1 EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Perustelu

Johtuu 1 artiklassa tarkoitetun huolehtimisvelvollisuuden uudelleenkäyttöönotosta.
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Tarkistus 29
1 A ARTIKLA (uusi)

1 a artikla
Huolehtimisvelvollisuus

1. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka toteuttaa tai aikoo 
toteuttaa toimia, joihin liittyy joku aine tai 
kyseistä ainetta sisältävä valmiste tai tuote, 
näiden valmistus, maahantuonti ja käyttö 
mukaan luettuina, ja joka tietää tai voi 
kohtuudella ennakoida, että toimet voivat 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön, on tehtävä kaikki 
kohtuudella vaadittavissa oleva haitallisen 
vaikutuksen ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi 
tai korjaamiseksi.
2. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka ammattiaan tai 
liiketoimintaansa harjoittaessaan toimittaa 
jonkin aineen tai kyseistä ainetta sisältävän 
valmisteen tai tuotteen valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle, on 
siinä määrin kuin häneltä voidaan 
kohtuudella vaatia varmistettava 
asianmukainen tiedonvälitys ja tietojen 
vaihto, tarvittaessa myös tekninen apu, 
jotka ovat kohtuudella tarpeen ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi 
tai korjaamiseksi.

Perustelu

Tarvitaan yleinen huolehtimisvelvollisuuden periaate, jolla määritellään teollisuuden vastuu 
kaikkien kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Järjestelmää on tarkoitus soveltaa 
kaikkiin aineisiin (tuotantomääristä riippumatta), ja sen nojalla teollisuuden ei edellytetä 
täyttävän pelkästään erityisiä REACH-velvoitteita, vaan myös yrityksille kuuluvat 
tavanomaiset sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristön suojelua koskevat velvoitteet. Näillä 
erityismääräyksillä varmistetaan myös yritysten tarvitsema oikeusvarmuus.
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Tarkistus 30
1 B ARTIKLA (uusi)

1 b artikla
Kirjanpito

1. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on käytettävä saatavillaan 
olevia tai kohtuudella hankittavissa olevia 
tietoja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietovaatimusten täyttämiseksi. Kyseisessä 
2 kohdassa tarkoitetun tiedonvälityksen ja 
tietojen vaihdon on katettava aina 
seuraavat tiedot:
a) tiedot, jotka kohtuudella tarvitaan tällä 
asetuksella asetettavien velvoitteiden 
täyttämiseen;
b) kuvaus tarpeellisiksi katsotuista 
vähimmäistoimista, joiden avulla voidaan 
estää haitalliset vaikutukset ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön tai rajoittaa niitä 
kohtuudella ennakoitavissa toimissa, joihin 
liittyy jokin aine, valmiste tai tuote, joka 
sisältää kyseistä ainetta tai valmistetta.
2. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on pidettävä ajantasaista 
kirjanpitoa, joka sisältää 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, mukaan luettuina 
aineiden ja aineita sisältävien valmisteiden 
ja tuotteiden kauppanimet, aineiden 
kemialliset tunnistetiedot, valmisteiden 
koostumukset, tarvittaessa 
kemikaaliturvallisuusraportit ja muut tällä 
asetuksella asetettavien velvoitteiden 
täyttämiseksi tarvittavat tiedot.
3. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on sijaintijäsenvaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
sallittava kyseisten viranomaisten tutustua 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kirjanpitoon.
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Perustelu

Asianmukainen kirjanpito yrityksissä on perusedellytys sille, että voidaan varmistaa 
täytäntöönpano ja REACH-asetuksen vaatimusten noudattaminen. Säännöksestä ei aiheudu 
alalle lisäkustannuksia.

Tarkistus 31
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a. 'pienillä ja keskisuurilla yrityksillä' 
yrityksiä, jotka vastaavat 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annettuun 
suositukseen 2003/361/EY sisältyvää 
määritelmää.

Perustelu

Säännösten asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on välttämätöntä sisällyttää 
asetukseen pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä, koska niiden asema menettelyssä on 
erityisen haavoittuva. Tarkistus liittyy I osastoon: "Yleiset seikat" sisältyviin artikloihin 
tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus 32
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

Maksun pitäisi olla suhteutettu 
rekisteröintiin liittyvän asiakirja-aineiston 
mukaan.

Perustelu

Pk-yritysten toiminnan helpottamiseksi kemikaaliviraston vahvistaman rekisteröintimaksun 
olisi oltava suhteutettu aineen rekisteröintiä varten toimitettujen tietojen mukaan. Tarkistus 
liittyy I osastoon: "Yleiset seikat" sisältyviin artikloihin tehtyihin muihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 33
5 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Rekisteröintihakemukset on 
tarkastettava riippumattomasti ennen 
niiden jättämistä kemikaalivirastolle, ja 
tarkastuskertomus on jätettävä virastolle 
rekisteröintihakemuksen yhteydessä. Tämä 
tarkastus varmistaa rekisteröinnin laadun 
ja täydellisyyden. Tarkastuksen suorittaa 
rekisteröijästä riippumaton organisaatio, 
vaikka tarkastuksen kustannuksista vastaa 
rekisteröijä. Kemikaalivirasto muotoilee 
mainittuja laaduntarkastuksia koskevat 
ohjeet. 

Perustelu

Rekisteröintiasiakirjojen laadun ja sisällön tarkastaminen ei nykyään ole pakollista, sillä 
kemikaalivirasto tarkastaa ainoastaan hakemusten täydellisyyden (18 artiklan 2 kohta). 
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset totesivat äskettäin tekemässään arvioinnissa, että 
ainoastaan 31 prosenttia käyttöturvallisuustiedotteista oli täysin täsmällisiä. Tästä syystä 
olemme sitä mieltä, että rekisteröintiasiakirjojen täsmällisyyden varmistamiseksi on 
ratkaisevan tärkeää vaatia, että riippumaton tarkastus tehdään ennen hakemuksen jättämistä.

Tarkistus 34
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) aineen määrä ylittää jokaisessa 
tuotteessa yhden tonnin vuodessa 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

Perustelu

Komission ehdotuksen 6 artikla suojaa Euroopan unionissa toimivaa jalostusteollisuutta vain 
heikosti EU:n ulkopuolelta tulevalta kilpailulta, joka ei ole reilua. Koska vastaavalta unioniin 
tuodulta tuotteelta ei vaadita yhtä tiukkojen ehtojen täyttämistä, se on halvempi, ja lisäksi sitä 
valmistetaan mahdollisesti käyttäen laajempaa raaka-ainevalikoimaa.

Tarkistuksilla toteutetaan asianmukaiset puitteet EU:n sisä- ja ulkopuolella toimiville 
yrityksille, ja niillä taataan paras mahdollinen ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelu.
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Tarkistus 35
6 A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Perustelu

Kyseessä on selvennys.

Tarkistus 36
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.

1. Asetuksen 5 ja 19 artiklaa ei sovelleta 
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.

Perustelu

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten tarkoitetuille aineille ei 
pidä asettaa aikarajoituksia.

Tarkistus 37
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Edellä 1 kohdassa säädetty aika alkaa siitä, 
kun kemikaalivirasto vastaanottaa 

Poistetaan.
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ilmoituksen.

Perustelu

Kohta poistetaan, koska 1 kohdassa oleva viittaus viiden vuoden aikaan poistetaan.

Tarkistus 38
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 
tarkoitettujen lääkkeiden kehittämiseen, 
enintään kymmenellä lisävuodella, jos 
valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, 
että tällainen pidennys on oikeutettu 
tutkimus- ja kehittämisohjelman 
perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Kohta poistetaan, koska 1 kohdassa oleva viittaus viiden vuoden aikaan poistetaan.

Tarkistus 39
7 ARTIKLAN 8 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, joista 
säädetään 4 kohdassa, se ottaa huomioon 
jokaisen ainetta valmistavan tai tuote- ja 
prosessisuuntautunutta tutkimusta tai 
kehittämistä harjoittavan jäsenvaltion tai 
maahantuonnin kohteena olevan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisesti esittämät huomautukset.

Perustelu

Täsmennys.
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Tarkistus 40
9 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

Rekisteröijä voi a ja b alakohdassa 
mainittuja rekisteröintiä varten vaadittavia 
tietoja toimittaessaan pyytää yritys- ja 
liikesalaisuuksien suojaamisen perusteella, 
että asiakirjoja käsitellään 
turvaluokiteltuina tietoina. Rekisteröijän 
on aina perusteltava pyyntönsä 
kemikaalivirastolle.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan uudestaan käyttöön nykyisen lainsäädännön (asetus 793/93/ETY ja 
direktiivi 92/32/ETY) säännökset teollisuuden velvollisuudesta perustella 
luottamuksellisuusvaatimus.

Tarkistus 41
9 ARTIKLAN A KOHDAN VI ALAKOHTA

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

(vi) tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitettä V soveltamalla, äkillistä 
myrkyllisyyttä koskevista tiedoista ja liitteen 
VI mukaisista biologista hajoavuutta 
koskevista tiedoista, sekä tiivistelmät muista 
käytettävissä olevista asianmukaisista 
tiedoista, joita rekisteröijä pitää 
riskinarvioinnin kannalta tarpeellisina; 
muut tiedot ja testaukset, etenkin 
eläinkokeita edellyttävät tiedot ja 
testaukset, toteutetaan ainoastaan, jos ne 
ovat tarpeen todellisen altistumisen 
perusteella;
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Perustelu

Riskinarvioinnin kannalta riittävät aluksi liitettä V soveltamalla saadut tiedot sekä äkillistä 
myrkyllisyyttä ja liitteen VI mukaiset biologista hajoavuutta koskevat tiedot. Muut tiedot 
voidaan kerätä ainoastaan, jos se on tarpeen soveltamista ja altistumista koskevan 
riskinarvioinnin ja mahdollisesti muiden riskiä vähentävien toimien kannalta. Näin vältetään 
huomattavia kustannuksia. Eläinkokeita olisi vältettävä. Komission olisi laadittava esim. 
Reachin täytäntöönpanohankkeiden yhteydessä vastaavat ohjeet siitä, miten 
testausvaatimukset voidaan nivoa altistumiseen (esim. altistumisluokitus).

Tarkistus 42
9 ARTIKLAN A KOHDAN 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;

Poistetaan.

Perustelu

9 artiklan a kohdan x alakohdan poistamisella on tarkoitus poistaa tutkimusten haltijan 
mahdollisuus päättää muilla kuin selkärankaisilla tehtäviä testejä koskevien tietojen 
jakamisesta tai jakamatta jättämisestä. Kohdan poistaminen helpottaa tuntuvasti sen 
periaatteen käyttöönottoa, että kaikkien tietojen on oltava saatavilla tasapuolista ja 
suhteutettua korvausta vastaan (vaikkakaan vielä ei ole sovittu siitä, minkälainen korvaus 
tietojen pyytäjän on maksettava tietojen haltijalle). Tämä seikka on äärimmäisen tärkeä 
etenkin pk-yrityksille, jotka voivat näin vähentää huomattavasti REACH-järjestelmän 
edellyttämistä toimista aiheutuvia kustannuksia. Tarkistus liittyy II osastoon: "Aineiden 
rekisteröinti" sisältyviin artikloihin tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus 43
9 ARTIKLAN A KOHDAN X A ALAKOHTA (uusi)

(x a) kirjallinen ilmoitus siitä, että kaikki 
alkuperäiset tutkimusraportit, joihin esitetyt 
tiivistelmät tai asiakirjatiivistelmät 
perustuvat, ovat rekisteröijän käytettävissä; 
rekisteröijä osoittaa kemikaaliviraston 
pyynnöstä, että hän on kyseisten 
tutkimusten haltija tai että ne ovat laillisesti 
hänen käytettävissään.
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Perustelu

Tarkistuksella huolehditaan testaustietoja koskevien omistusoikeuksien suojasta.

Tarkistus 44
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. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo 
valmistaa ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo tuoda maahan ainetta 
yhteisössä, ne voivat muodostaa 
yhteenliittymän rekisteröintiä varten.

Tietojen yhteiskäytön on oltava pakollista 
olipa tiedot saatu selkärankaisilla eläimillä 
tehdyistä testeistä tai mistä hyvänsä 
rekisteröintiä varten tarvittavista testeistä.
On myös edistettävä julkisten 
yhteenliittymien tai osittain julkisten ja 
yksityisten yhteenliittymien perustamista, 
jotta turvataan pk-yritysten ja niitä 
edustavien järjestöjen mahdollisuus 
osallistua.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska on yksinkertaistettava rekisteröintiprosessia erityisesti sen vuoksi, 
että voidaan alentaa ja järkeistää pk-yritysten maksettavaksi lankeavia kustannuksia. 
Tarkistuksen tarkoituksena on huolehtia siitä, että pk-yrityksillä ja niitä edustavilla 
järjestöillä on pääsy yhteenliittymiin muun muassa määräävän aseman väärinkäytön 
välttämiseksi. Tarkistus liittyy II osastoon: "Aineiden rekisteröinti" sisältyviin artikloihin 
tehtyihin muihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 45
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa yhtä suuren 
osan rekisteröintimaksusta.

Or. en

Perustelu

Jos säädetään, että kukin yhteenliittymän jäsen maksaa yhden kolmasosan 
rekisteröintimaksusta, kiinnostus muodostaa muita kuin kahden jäsenen yhteenliittymiä 
vähenee, sillä ainoastaan kahden jäsenen muodostama yhteenliittymä hyötyy tästä. Kun 
rekisteröintimaksu jaetaan tasan kaikkien yhteenliittymän jäsenten kesken, myös suurten 
yhteenliittymien muodostaminen kannattaa.

Johtuu 17 artiklan 2 kohtaan, 25 artiklan 5 kohtaan ja 25 artiklan 6 kohtaan esitetyistä 
tarkistuksista.

Tarkistus 46
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 
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;
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(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 käyvät tarpeettomiksi, koska tietovaatimusten on 
perustuttava altistumiseen.

Tarkistus 47
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

Määräkohtaiset tietovaatimukset käyvät tarpeettomiksi, koska tietovaatimusten on 
perustuttava altistumiseen.

Tarkistus 48
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Perustelu

On varmistettava vastaava tiedonsaanti testeistä, joita ei ole tehty eläimillä, kuin eläimillä 
tehdyistä testeistä. Tarkistus liittyy II osastoon: "Aineiden rekisteröinti" sisältyviin artikloihin 
tehtyihin muihin tarkistuksiin. 

Tarkistus 49
13 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Velvollisuus tehdä kemikaaliturvallisuusarviointi ja liittää rekisteröintiasiakirjoihin 
kemikaaliturvallisuusraportti olisi ulotettava koskemaan myös pieninä määrinä käytettäviä 
aineita (1–10 tonnia vuodessa valmistajaa/maahantuojaa kohden). Muussa tapauksessa kaksi 
kolmasosaa REACH-järjestelmän piiriin kuuluvista 30 000 aineesta voidaan rekisteröidä 
ilman, että niille tarvitsee tehdä kemikaaliturvallisuusarviointi. Tästä seuraa, että on 
mahdotonta ottaa käyttöön kyseisistä aineista mahdollisesti aiheutuvien vaarojen 
vähentämiseksi tarvittavia toimia, koska tarvittavia tietoja ei ole saatavilla. Tämä on erityisen 
tärkeää vaarallisiksi luokiteltujen, hitaasti hajoavien, eläviin kudoksiin kertyvien ja 
myrkyllisten aineiden eli PBT-aineiden sekä erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin 
voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyvien aineiden eli vPvB-aineiden kohdalla, sillä niiden 
käyttöturvallisuustiedotteisiin on merkittävä myös keinot valvoa ihmisten ja ympäristön 
altistumista kaikkien yksilöityjen käyttötapojen yhteydessä.

Kemikaaliturvallisuusraportin laatimista koskevan velvollisuuden ulottamisesta myös pieninä 
määrinä käytettäviin aineisiin ei uskota aiheutuvan kovin suuria kustannuksia, ja ne jäävät 
murto-osaan suurina määrinä käytettävien aineiden kustannuksista (ks. Ackerman, F.: "The 
true costs of REACH").

Edellä kuvatuista syistä kemikaaliturvallisuusarvioinnin/-raportin tekeminen pakolliseksi 
myös pieninä määrinä, 1–10 tonnia vuodessa, käytettäville aineille on ehdottomasti 
kustannustehokas toimi, kun otetaan huomioon sen hyödyt vaarallisille aineille altistuvien 
kuluttajien ja työntekijöiden terveyteen.
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Lisäksi tällä tavalla pystytään välttämään ristiriita REACH-asetuksen ja työntekijöiden 
suojelua koskevan lainsäädännön välillä sekä lisäämään synergiavaikutuksia, sillä kaikki 
työpaikalla esiintyvät kemikaalit kuuluvat direktiivin 98/24/EY soveltamisalaan riippumatta 
siitä, kuinka suurina määrinä niitä käytetään.

Tarkistus 50
13 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusraportti kuuluu rekisteröintiasiakirja-aineistoon eikä sitä näin ollen 
tarvita soveltamisalan ulkopuolisista aineista. Aineet, joita jo säännellään vastaavilla 
aiheellisesti integroiduilla vertikaalisilla säännöksillä, on jätettävä REACHin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Tarkistus liittyy II osastoon: "Aineiden rekisteröinti" sisältyviin artikloihin 
tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus 51
15 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTO-OSA

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:

2. Tehtaalla käytettävää eristettyä 
välituotetta koskevan rekisteröinnin on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot, ja ne on 
annettava kemikaaliviraston 108 artiklan 
mukaisesti täsmentämässä lomakkeessa:

Perustelu

REACH-asetuksessa välituotteista edellytetään vain erittäin vähäisiä tietoja. Välituotteet ovat 
kuitenkin usein erittäin reaktiivisia, ja niillä saattaa olla monenlaisia vaarallisia 
ominaisuuksia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten välituotteet vaikuttavat 
työntekijöiden terveyteen. Ei riitä, että toimitetaan jo saatavilla olevat tiedot, vaan 
välituotteista olisi saatava riittävät tiedot, jotta ne voitaisiin luokitella ja jotta työterveyttä 
voitaisiin valvoa luotettavammin, ryhtyä yhteisiin ja yksilöllisiin suojatoimiin sekä kartoittaa 
mahdollisia korvaavia vaihtoehtoja.
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Tarkistus 52
15 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Sellaisen eristetyn välituotteen 
rekisteröinnin, jota valmistetaan tai 
käytetään enemmän kuin 100 tonnia 
vuodessa, on sisällettävä liitteessä V 
täsmennetyt tiedot 2 kohdan mukaisesti 
edellytettyjen tietojen lisäksi.
Näiden tietojen tuottamiseen sovelletaan 
12 artiklaa.

Perustelu

REACH-asetuksessa välituotteista edellytetään vain erittäin vähäisiä tietoja. Välituotteet ovat 
kuitenkin usein erittäin reaktiivisia, ja niillä saattaa olla monenlaisia vaarallisia 
ominaisuuksia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten välituotteet vaikuttavat 
työntekijöiden terveyteen. Ei riitä, että toimitetaan jo saatavilla olevat tiedot. Eristettyihin 
välituotteisiin, joita valmistetaan tai käytetään enemmän kuin 100 tonnia vuodessa, on 
sovellettava samoja vaatimuksia kuin muihinkin aineisiin, joita valmistetaan tai käytetään 1–
10 tonnia vuodessa.

Tarkistus 53
16 ARTIKLAN 4 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) kuljetusten on oltava 
direktiivin 94/55/EY vaatimusten mukaisia;

(e) kuljetusten on oltava 
direktiivin 94/55/EY vaatimusten ja 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta ilma- ja 
meriteitse annettujen asianmukaisten 
sääntöjen mukaisia, ja niiden on täytettävä 
Rotterdamin yleissopimukseen sisältyvät 
vaarallisten kemikaalien kuljetuksia 
koskevat määräykset;

Perustelu

Direktiiviä 94/55/EY sovelletaan ainoastaan rautatie- ja maantiekuljetuksiin. Euroopan 
unioni on sitoutunut noudattamaan kaikkia Rotterdamin yleissopimuksen määräyksiä.
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Tarkistus 54
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa yhtä suuren 
osan rekisteröintimaksusta.

Perustelu

Jos säädetään, että kukin yhteenliittymän jäsen maksaa yhden kolmasosan 
rekisteröintimaksusta, kiinnostus muodostaa muita kuin kahden jäsenen yhteenliittymiä 
vähenee, sillä ainoastaan kahden jäsenen muodostama yhteenliittymä hyötyy tästä. Kun 
rekisteröintimaksu jaetaan tasan kaikkien yhteenliittymän jäsenten kesken, myös suurten 
yhteenliittymien muodostaminen kannattaa.

Johtuu 10 artiklan 2 kohtaan, 25 artiklan 5 kohtaan ja 25 artiklan 6 kohtaan esitetyistä 
tarkistuksista.

Tarkistus 55
20 A ARTIKLA (uusi)

20 a artikla
1. Rekisteröijän on esitettävä viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
aineista, joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan 10–1000 tonnin määrinä, 
seuraavat tiedot:
– liitteen V mukaiset fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet,
– biologinen hajoavuus,
– äkillinen myrkyllisyys vesieliöille (yksi 
laji),
– äkillinen myrkyllisyys – altistumistapa 
(suun kautta, ihokosketus, sisäänhengitys),
– ihoärsytys,
– silmien ärtyminen,
– ihon herkistyminen,
– mutageenisuus (Amesin testi),
– luokitus ja merkinnät,
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– yleiset altistumis- ja käyttötapatiedot 
yksinkertaisiin luokkiin jaoteltuina.
Kemikaalivirasto pitää Internet-sivuillaan 
yllä tähän tarkoitukseen soveltuvaa 
ohjelmistoa.
2. Rekisteröijän on laadittava viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta etusijajärjestys aineille, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1–
100 tonnin määrinä; tällöin on otettava 
huomioon valmistus- ja tuontimäärät, 
altistuminen ja luontaiset ominaisuudet. 
Kemikaalivirasto luo tätä varten ohjeet ja 
asettaa käytettäväksi ohjelmiston, jolla 
etusijajärjestys voidaan selvittää.
Rekisteröijän on jätettävä järjestystä 
selvitettäessä saadut tulokset sekä kaikki 
käytettävissä olevat tiedot, joiden hän 
katsoo olevan tässä yhteydessä 
asiaankuuluvia. Kemikaalivirasto pitää 
Internet-sivuillaan yllä tähän tarkoitukseen 
soveltuvaa ohjelmistoa.
3. Rekisteröijät, jotka eivät jätä edellä 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, eivät voi 
soveltaa 21 artiklaa.
Kemikaaliviraston on kuukauden kuluessa 
saatettava virallinen luettelo ajan tasalle 
26 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti ja ilmoitettava mahdollisimman 
varhaiset rekisteröintiajat muille aineille.

Perustelu

Uudella 20 a artiklalla huolehditaan siitä, että (26 artiklan mukaisesti laadittavaa) 
ainerekisteriä täydennetään keskeisillä tiedoilla viiden vuoden kuluessa asetuksen 
voimaantulosta. Nämä tiedot muodostavat perustan rekisteröinnin etusijajärjestyksen 
määrittämiselle. Komission on luotava vastaavat ohjeet ja atk-ohjelmistot, ja viraston on 
asetettava ne käytettäviksi.

Tarkistus 56
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Perustelu

Aineille vahvistetaan uusi rekisteröintijärjestys, jossa otetaan samalla huomioon tuotanto- ja 
maahantuontimäärät sekä riski.

Tarkistus 57
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 sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen. Edellä 
19 artiklaa ei myöskään sovelleta sellaisiin 
asteittain rekisteröitäviin aineisiin, joihin 
sovelletaan uuden 20 a artiklan mukaista 
etusijajärjestystä.

Perustelu

Aineille vahvistetaan uusi rekisteröintijärjestys, jossa otetaan samalla huomioon tuotanto- ja 
maahantuontimäärät sekä riski.

Tarkistus 58
21 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdeksän 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Perustelu

Aineille vahvistetaan uusi rekisteröintijärjestys, jossa otetaan samalla huomioon tuotanto- ja 
maahantuontimäärät sekä riski.
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Tarkistus 59
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. Tämän osaston soveltamiseksi pidetään 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti annettua 
ilmoitusta ja asetuksen (ETY) N:o 793/93 
mukaista olemassa olevien aineiden 
päätökseen saatettua arviointia 
rekisteröintinä, ja kemikaalivirasto antaa 
sille rekisteröintinumeron vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

EU:n olemassa olevia aineita koskevassa ohjelmassa on jo saatettu päätökseen useamman 
olemassa olevan aineen arviointi. Ohjelman ainearviointia koskevat vaatimukset vastaavat 
olennaisilta osin uusien aineiden ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Sen vuoksi olemassa 
olevat aineet, joiden arviointi on saatettu päätökseen, olisi katsottava yhtä lailla 
rekisteröidyksi kuin uudet aineet, joista on annettu direktiivin 67/548/ETY mukainen ilmoitus.

Tarkistus 60
23 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kemikaaliviraston olisi oltava mukana 
laatimassa tietojen yhteiskäyttöä koskevia, 
OSOR-ehdotuksen (yksi rekisteröinti yhtä 
kemikaalia kohden) mukaisia 
suuntaviivoja.

Tarkistus 61
23 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Tarpeettomien eläinkokeiden 
välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin 
testeihin ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona. On myös tarpeen ryhtyä 
toimenpiteisiin testien kieltämiseksi silloin, 
kun on olemassa vaihtoehtoisia 
tutkimusmenetelmiä, ja myös muiden 
testien tarpeettoman päällekkäisyyden 
rajoittamiseksi.
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Perustelu

Ehdotuksen tekstissä oleva ilmaisu, että on mahdollisimman pitkälle vältettävä eläinten 
käyttöä, on hyvin yleinen ja näyttää jättävän asian valmistajan hyvän tahdon varaan tai, mikä 
vielä pahempaa, markkinoiden asettamien ehtojen varaan. Kuitenkaan eläinten kohtelua eivät 
voi määrätä tämäntyyppiset kylmät ja armottomat markkinavaihtelut.

Tarkistus 62
23 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Tietojen yhteiskäyttö ja yhteinen 
toimittaminen tämän asetuksen mukaisesti 
voi koskea teknisiä tietoja ja erityisesti 
aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevia 
tietoja. Rekisteröijien on pidättäydyttävä 
vaihtamasta tietoja liiketoiminnastaan, 
erityisesti tuotantokapasiteetista, tuotannon 
tai myynnin määrästä, maahantuonnin 
määrästä tai markkinaosuuksista. Komissio 
antaa ohjeita kilpailumääräysten 
noudattamisesta tietojen yhteisen käytön 
yhteydessä.

Tarkistus 63
23 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Tietojen yhteisestä käytöstä on 
maksettava rahallinen korvaus. 
Poikkeustapauksissa voidaan muita kuin 
asteittain rekisteröitäviä aineita koskevan 
25 artiklan säännösten mukaisesti ja 
asteittain rekisteröitäviä aineita koskevan 
28 artiklan mukaisesti antaa 
kemikaaliviraston välityksellä vapaasti 
kaikkien muiden rekisteröijien tai 
mahdollisten rekisteröijien käyttöön 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista, 
jotka on toimitettu rekisteröinnin yhteydessä 
vähintään 15 vuotta aiemmin.

Perustelu

Lakiteitse säädetystä yhteisten tietojen käytöstä on omistussoikeussyistä maksettava aina 
rahallinen korvaus.
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Tarkistus 64
23 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Kyseisen 4 kohdan poistaminen liittyy kiinteästi 9 artiklan a kohdan x alakohdan 
poistamiseen ja on seurausta siitä. Tarkoituksena on sisällyttää jo tavoitteisiin ja yleisiin 
sääntöihin kaikkien testeistä saatujen (mukaan lukien muilla kuin selkärankaisilla tehdyt 
testit) tietojen pakollisen yhteiskäytön periaate. Tämä seikka on äärimmäisen tärkeä etenkin 
pk-yrityksille, jotka voivat näin vähentää huomattavasti REACH-järjestelmän edellyttämistä 
toimista aiheutuvia kustannuksia.

Tarkistus 65
24 ARTIKLAN 5 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 15 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa ensin edelliselle 
rekisteröijälle tarkistaakseen, haluaako 
tämä nimensä ilmoitettavan. Mikäli 
edellinen rekisteröijä antaa luvan nimen 
ilmoittamiseen, kemikaalivirasto ilmoittaa 
mahdolliselle rekisteröijälle viipymättä 
aiemman rekisteröijän (aiempien 
rekisteröijien) nimet ja osoitteet sekä 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
merkityksellisistä tutkimuksista, jotka nämä 
mahdollisesti ovat jo toimittaneet.

Perustelu

Edellisellä rekisteröijällä on oikeus nimensä luottamukselliseen käsittelyyn. Aikarajan 
asettaminen on tarpeetonta. Laissa säädetystä tietojen yhteiskäytöstä on aina maksettava 
taloudellinen korvaus.
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Tarkistus liittyy kiinteästi 9 artiklan a kohdan x alakohdan poistamiseen ja on seurausta siitä. 
Tarkoituksena on poistaa muilla kuin selkärankaisilla tehtyjä testejä koskevien tietojen 
toimittamisen harkinnanvaraisuus poistamalla tämä säännös. Pakollinen tiedonsaantioikeus 
on äärimmäisen tärkeä asia pk-yrityksille.

Tarkistus 66
24 ARTIKLAN 5 KOHDAN 3 ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus liittyy kiinteästi 9 artiklan a kohdan x alakohdan poistamiseen ja on seurausta siitä. 
Tarkoituksena on poistaa muilla kuin selkärankaisilla tehtyjä testejä koskevien tietojen 
toimittamisen harkinnanvaraisuus poistamalla tämä säännös. Pakollinen tiedonsaantioikeus 
on äärimmäisen tärkeä asia pk-yrityksille.

Tarkistus 67
25 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Perustelu

Tarkistus liittyy kiinteästi 9 artiklan a kohdan x alakohdan ja 24 artiklan 5 kohdan 
poistamiseen ja on seurausta siitä. Tarkoituksena on poistaa muilla kuin selkärankaisilla 
tehtyjä testejä koskevien tietojen toimittamisen harkinnanvaraisuus poistamalla tämä 
säännös. Pakollinen tiedonsaantioikeus on äärimmäisen tärkeä asia pk-yrityksille.

Selkärankaisilla tehtävät testit ovat erittäin kalliita. Testitulosten tekijänoikeuksia olisi siksi 
jatkettava 15 vuoteen toisaalla säädettyjen sääntöjen, kuten biosidaalisista tuotteista annetun 
direktiivin 98/8/EY mukaisesti.

Tarkistus 68
25 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

3. Jos tutkimusten yhteiskäytöstä on päästy 
sopimukseen, aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) on annettava 
kyseisiä tutkimuksia koskevien tietojen 
käyttölupa mahdolliselle rekisteröijälle 
kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

3. Jos tutkimusten yhteiskäytöstä on päästy 
sopimukseen, aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) on annettava 
1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
virkkeessä tarkoitettuja tutkimuksia 
koskevien tietojen käyttölupa mahdolliselle 
rekisteröijälle kahden viikon kuluessa 
maksun vastaanottamisesta.

Perustelu

Tarkistus liittyy kiinteästi 9 artiklan a kohdan x alakohdan ja 24 artiklan 5 kohdan 
poistamiseen ja on seurausta siitä. Tarkoituksena on poistaa muilla kuin selkärankaisilla 
tehtyjä testejä koskevien tietojen toimittamisen harkinnanvaraisuus poistamalla tämä 
säännös. Pakollinen tiedonsaantioikeus on äärimmäisen tärkeä asia pk-yrityksille.

Tarkistus 69
25 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa 
kemikaalivirastolle ja aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
asiasta vähintään yhden kuukauden kuluttua 

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä, joka toimittaa siitä
aiemmalle rekisteröijälle (aiemmille 
rekisteröijille) asiaankuuluvat tiedot, voi 
esittää kemikaalivirastolle vähintään yhden 
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siitä, kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen.

kuukauden kuluttua siitä, kun hän on 
vastaanottanut kemikaalivirastolta aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimen 
ja osoitteen, pyynnön määrittää jäljempänä 
olevan 6 kohdan mukaisesti 
oikeudenmukainen summa, joka 
maksetaan aiemmalle rekisteröijälle 
(aiemmille rekisteröijille).

Perustelu

Tiedonsaantiprosessin nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi kemikaaliviraston väliintulo on 
suositeltavaa, ja näin varmistetaan myös tietojen jonkinasteinen luottamuksellisuus.

Tarkistus 70
25 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

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

Perustelu

Johtuu 10 artiklan 2 kohtaan esitetystä tarkistuksesta. Kun on kyse muista kuin asteittain 
rekisteröitävistä aineista, uuden rekisteröijän ei pitäisi maksaa aiemmalle rekisteröijälle 
50:tä prosenttia testauskustannuksista, kuten nykyisessä ehdotuksessa on esitetty. Muihin kuin 
asteittain rekisteröitäviin aineisiin olisi sovellettava samoja kustannusten jakamista koskevia 
säännöksiä kuin asteittain rekisteröitäviin aineisiin (ks. 28 artiklan 3 kohta). Näitä kahta 
aineryhmää ei ole mitään syytä käsitellä eri tavalla kustannusten jakamisen yhteydessä.

Johtuu 10 artiklan 2 kohtaan, 17 artiklan 2 kohtaan ja 25 artiklan 6 kohtaan esitetyistä 
tarkistuksista.
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Tarkistus 71
25 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

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

Perustelu

Johtuu 10 artiklan 2 kohtaan, 17 artiklan 2 kohtaan ja 25 artiklan 5 kohtaan esitetyistä 
tarkistuksista.

Tarkistus 72
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön nimi;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön tai näiden edustajan nimi; 
valmistajat tai maahantuojat voivat vaatia, 
että toiminimeä koskevia tietoja käsitellään 
luottamuksellisina 116 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Yritys- ja liikesalaisuuksien suojan parantaminen. Aineen ja valmistajan nimi on 
yhdistelmänä kilpailusyistä arkaluonteinen.

Tarkistus 73
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

Perustelu

Seuraustarkistus (11 artikla). Rekisteröinti ei perustu tonnimääräiseen tasoon vaan virasto 
julkaisee käsittelyluettelot.

Tarkistus 74
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

(e) yhteenliittymään liittymistä koskeva 
kiinnostuksenilmoitus;

Perustelu

Yhteenliittymän muodostaminen helpottuu, kun kiinnostus on tiedossa alusta saakka.

Tarkistus 75
26 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Asetusehdotuksen 26 artiklaan tehtävät muutokset varmistavat yhtenäisen 
ennakkorekisteröinnin ja siten yhtenäisen rekisteröinnin 18 kuukauden kuluttua. Tämä 
parantaa valmistajien, prosessoijien, käyttäjien ja viranomaisten suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 76
26 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) Kemikaaliviraston on kuukauden 
kuluessa ennakkorekisteröintivaiheen 
päättymisestä julkaistava luettelo 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitetuista aineista, niiden nimet ja CAS-
numerot mukaan lukien, ja ilmoitettava, 
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aikooko vähintään yksi valmistaja tai 
maahantuoja rekisteröidä aineet viiden 
vuoden kuluessa.

Perustelu

Asetusehdotuksen 26 artiklaan tehtävät muutokset varmistavat yhtenäisen 
ennakkorekisteröinnin ja siten yhtenäisen rekisteröinnin 18 kuukauden kuluttua. Tämä 
parantaa valmistajien, prosessoijien, käyttäjien ja viranomaisten suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 77
26 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) Valmistajat tai maahantuojat voivat 
poikkeustapauksissa ilmoittaa 
kemikaalivirastolle perustelluista 
lisäyksistä tai oikaisuista kuuden 
kuukauden kuluessa 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesta asteittain rekisteröitävien 
aineiden luettelon julkaisemisesta.

Perustelu

Asetusehdotuksen 26 artiklaan tehtävät muutokset varmistavat yhtenäisen 
ennakkorekisteröinnin ja siten yhtenäisen rekisteröinnin 18 kuukauden kuluttua. Tämä 
parantaa valmistajien, prosessoijien, käyttäjien ja viranomaisten suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 78
27 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Valmistaja tai maahantuoja voi nimetä 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, 
jolla on kotipaikka yhteisön alueella, 
edustajakseen, joka toimii osapuolena 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa.

Tarkistus 79
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Ennen testien suorittamista 
selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien 

1. Ennen testien suorittamista 
selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien 
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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.

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 ensimmäisen kuukauden 
aikana 21 artiklan 2 kohdassa säädetystä 
määräajasta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sovittamaan määräajat todellisen tarpeen mukaan. Tarkistus liittyy 
muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston III: Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien tietojen 
välttäminen artikloihin.

Tarkistus 80
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sovittamaan määräajat todellisen tarpeen mukaan. Tarkistus liittyy 
muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston III: Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien tietojen 
välttäminen artikloihin.
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Tarkistus 81
28 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen 
haltija kieltäytyy toimittamasta joko näyttöä 
kyseisen tutkimuksen kustannuksista tai itse 
tutkimusta toiselle osapuolelle (osapuolille), 
kemikaaliviraston on puututtava asiaan ja 
huolehdittava, että tietoja käytetään 
yhteisesti ja että maksu on 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen. 
Kemikaalivirasto vastaa suhteelliseen 
kompensaatioon liittyvien tietojen 
toimittamisesta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan, että tietoja on mahdollista käyttää yhteisesti ja että 
etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei rasitettaisi liian suurilla kustannuksilla. Tarkistus 
liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston III: Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien 
tietojen välttäminen artikloihin.

Tarkistus 82
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet tai 
54 artiklan a–e alakohdissa mainitut 
perusteet tai se on määritelty 54 artiklan 
f alakohdan mukaisesti, kyseisen aineen tai 
valmisteen markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön, eli valmistajan, 
maahantuojan, jatkokäyttäjän tai jakelijan, 
on toimitettava vastaanottajalle, joka on 
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aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä tai 
jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotteiden avulla ainetta koskevat tiedot välitetään toimitusketjussa 
REACH-järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Niiden aineiden joukkoa, jotka vaativat 
käyttöturvallisuustiedotetta, on laajennettava siten, että lupamenettelyä koskevassa 
54 artiklassa mainitut erityistä huolta aiheuttavat aineet sisällytetään niihin.

Tarkistus 83
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
jatkokäyttäjälle liitteen I a mukaisesti 
laadittu käyttöturvallisuustiedote.

Perustelu

Myös vaarallisia aineita sisältävien valmisteiden kohdalla, joita ei luokitella vaarallisiksi, on 
tietojen toimittaminen työnantajalle ja myöhemmin työntekijälle tärkeää, jotta työsuojelu 
työpaikalla voi tapahtua ongelmitta. Monissa tapauksissa ainoastaan 
käyttöturvallisuustiedotteessa tiedotetaan, sisältyykö valmisteeseen aineita, joiden käyttöön 
liittyy edellä mainittuja riskejä. Tästä syystä ehdotetaankin, että käyttöturvallisuustiedote on 
aina toimitettava edellä mainituista valmisteista eikä ainoastaan silloin kun jatkokäyttäjä 
pyytää sitä.
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Tarkistus 84
29 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

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

Perustelu

Jotta ne tiedot, jotka jatkokäyttäjän on saatava, olisivat mahdollisimman yhtenäisiä ja 
tehokkaita, ehdotetaan, että käyttöturvallisuustiedote on toimitettava aina virallisella 
kielellä/virallisilla kielillä eikä ainoastaan silloin kun jatkokäyttäjä pyytää sitä.

Tarkistus 85
29 ARTIKLAN 8 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

8. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava 
paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään 
ajankohtana, jona ainetta toimitetaan 
ensimmäisen kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, ellei näiden 
säännösten mukaista 
käyttöturvallisuustiedotetta ole jo toimitettu 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa. 
Aineen toimittajien on viipymättä saatettava 
se ajan tasalle seuraavissa tilanteissa:

Perustelu

Olisi tarpeetonta paperisotaa, jos käyttöturvallisuustiedote täytyisi toimittaa vielä kerran sen 
jälkeen kun asetus on tullut voimaan, vaikka vastaanottaja on jo saanut sen.

Tarkistus 86
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.
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Perustelu

Artiklan a alakohdan poistaminen on tarpeen, koska ei olisi asianmukaista, että 
käyttöturvallisuustiedotteeseen olisi sisällytettävä luokittelemattomien aineiden 
rekisteröintinumero, kun taas luokiteltuihin aineisiin ei ilmeisesti sovellettaisi vastaavaa 
vaatimusta. Lisäksi tässä voi olla kyse arkaluonteisista yritystiedoista, kuten valmisteiden 
täsmällisestä koostumuksesta.

Tarkistus 87
30 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 88
30 A ARTIKLA (uusi)

30 a artikla
Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa 

eteenpäin tuotteiden sisältämistä aineista ja 
valmisteista

Kaikki toimijat toimittavat tietoja 
toimitusketjussa eteenpäin välittömästi 
seuraavana olevalle jatkokäyttäjälle tai 
jakelijalle, jos tuote sisältää ainetta, joka 
sinänsä tai valmisteessa täyttää 54 artiklan 
a–e alakohdissa mainitut perusteet tai joka 
on määritelty 54 artiklan f alakohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Toimitusketjun toimijoita on varoitettava siitä, että heidän hankkimaansa tuotteeseen on 
sisällytetty erityistä huolta aiheuttava aine. Tämä mahdollistaa toimijoille tietoon perustuvien 
ympäristövalintojen tekemisen. Tuotetta koskevat riittävät tiedot ovat olennaisia kaikissa 
toimitusketjun osissa, koska kokemus osoittaa aineiden voivan vapautua, kun tuotteita 
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käytetään tai jalostetaan ja kun niistä tulee jätettä. Esimerkkeinä voidaan mainita tekstiilien 
atsoväriaineet, muovien palonestoaineet ja ftalaatit sekä pattereiden elohopea. REACH-
järjestelmää on tarkistettava siten, että myös tuotteita koskevia tietoja toimitetaan eteenpäin.

Tarkistus 89
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Velvollisuus tiedottaa tuotteiden 

sisältämistä aineista
Jatkokäyttäjät, jotka sisällyttävät 
tuotteeseen aineen tai valmisteen, jota 
varten on laadittu käyttöturvallisuustiedote, 
ja ne, jotka tämän jälkeen käsittelevät tai 
jatkojalostavat kyseistä tuotetta, toimittavat 
käyttöturvallisuustiedotteen jokaiselle 
tuotteen tai sen johdannaisen 
vastaanottajalle. Yleisöä ei katsota 
vastaanottajaksi.

Perustelu

Tuotteiden valmistajien, vähittäismyyjien ja yleisön olisi voitava saada selville, sisältääkö 
lopputuote tiettyjä aineita, ja etsiä tarvittaessa turvallisempia vaihtoehtoja. Viidentoista 
päivän aikarajan määrittämisessä on käytetty viitteenä asetuksessa 1049/2001, joka koskee 
yhteisön toimielinten asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi, säädettyä normaalia 
vastausaikaa.

Tarkistus 90
32 ARTIKLAN OTSIKKO

Työntekijöiden mahdollisuus saada 
käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyvät
tiedot

Työntekijöiden mahdollisuus saada aineita 
ja valmisteita koskevat tiedot

Perustelu

Työnantajan velvollisuuksista käyttöturvallisuustiedotteen osalta on säädetty tarkemmin ja 
perusteellisemmin direktiivissä 98/24/EY työntekijöiden terveydestä ja kemiallisia aineita 
työssään käsittelevien työntekijöiden turvallisuudesta). Tästä syystä on vielä kertaalleen 
korostaa, ettei näitä rajoiteta. Otsikon muuttamisella täsmennetään, että toimitettavat tiedot, 
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eivät koske pelkästään käyttöturvallisuustiedotetta, vaan myös 30 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja.

Tarkistus 91
32 ARTIKLA

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

Työnantajan on taattava työntekijöilleen ja 
heidän edustajilleen mahdollisuus saada 
tiedot, jotka on toimitettu 29 ja 30 artiklan 
mukaisesti niistä aineista, joita he käyttävät 
tai joille he voivat altistua työnsä aikana, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 98/24/EY määräyksiä. Nämä 
tiedot on annettava automaattisesti. 
Työntekijöiden edustajilla on oikeus saada 
työnantajalta asianmukaista koulutusta 
koskien REACH-järjestelmän vaikutusta 
työntekijöihin ja heidän tämän 
lainsäädännön alaisia oikeuksiaan.

Perustelu

Työntekijöillä olisi oltava oikeus saada tietoja niitä erikseen pyytämättä. Täyttääkseen 
tehtävänsä työntekijöiden edustajien on oltava täysin tietoisia tämän lainsäädännön 
säännöksistä. Työnantajan on myönnettävä palkallista vapaa-aikaa näiden tietojen 
hankkimisen varmistamiseksi.

Tarkistus 92
32 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Kuluttajien mahdollisuus saada 
käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyvät 
tiedot
Vaarallisen aineen, valmisteen tai 
vaarallisia aineita sisältävän tuotteen 
myyjän on tarjottava asiakkaalle, 
kuluttajaelimille tai muille asianosaisille 
elimille mahdollisuus saada näistä aineista, 
valmisteista ja tuotteista 29 ja 30 artiklan 
mukaisesti toimitetut tiedot.
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Perustelu

32 artiklassa säädetään työntekijöiden mahdollisuudesta saada turvallisuustietoja. 
32 a artikla tarjoaa vastaavan mahdollisuuden kuluttajille ja muille tahoille.

Tarkistus 93
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 tai 
kauppiaalle tai muulle tarjontaketjun 
toimijalle kirjallisesti tai sähköisesti 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. Tätä 
kohtaa ei sovelleta niihin 
käyttötarkoituksiin, joita tavarantoimittaja 
ei tue.

Perustelu

Tavarantoimittajaa ei pidä velvoittaa tukemaan kaikkia jatkokäyttäjän määrittelemiä 
käyttötarkoituksia ja laatimaan altistumissuunnitelmia käyttötarkoituksiin, joita 
tavarantoimittaja ei pidä hyväksyttävinä. 2 artikla ei saa olla ristiriidassa 
käyttöturvallisuustiedotteen otsakkeen 16 kanssa  (sisällytetty myös vaarallisten aineiden 
käyttöturvallisuustiedotteeseen).

Tarkistus 94
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA

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

(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä 
lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä 
tarpeellisena 
kemikaaliturvallisuusarviointinsa 
täydentämiseksi; jos tällaisia tietoja ei ole 
saatavissa, sovelletaan 25 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä.
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Perustelu

Tarkistus liittyy kiinteästi 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan x alakohtaan, 
24 artiklan 5 alakohtaan ja 25 sekä 26 artiklan 1 alakohtaan ja on niiden seurausta. 
Tarkoituksena on poistaa mahdollisuus valita annetaanko selkärankaisilla eläimillä tehdyistä 
testeistä tietoja. Pienten ja keskisuurten yritysten kannalta on varsin tärkeää, että niillä on 
ehdottomasti mahdollisuus saada näitä tietoja.

Tarkistus 95
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 39–51 artiklan soveltamista 
varten.

( "Toimivaltainen viranomainen korvataan 
kaikkialla VI osastossa ilmauksella 
"kemikaalivirasto": jos tarkistus 
hyväksytään 38 artiklan 2 kohta, 42 artiklan 
1 ja 4 kohta, 43 artiklan 1 kohta, 43 a 
a artiklan 3, 4, 5 ja 6 kohta, 45 artiklan 
2 kohta sekä 49 artiklan 5, 6, ja 7 kohta 
raukeavat).

Perustelu

Kemikaalivirastolle on yhtenäisyyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi uskottava kaikkia 
arviointiasioita koskeva toimivalta ja sille on uskottava yksinomainen päätöksentekovalta 
kaikkien arviointinäkökohtien yhteydessä.

Tarkistus 96
38 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Niiden päätösten ja lausuntojen 
valmistelemiseksi, joista kemikaalivirasto 
yksin vastaa, tämä voi johtaa siihen, että 
sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jossa valmistus tapahtuu tai 
jonne maahantuoja on sijoittautunut,
osallistuu valmisteluun ja voi pyytää 
teknistä tukea. Tämän on tapahduttava 
yhtenäisten perusteiden pohjalta, jotka 
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kemikaalivirasto määrittelee.
Kaikki yhteydenpito kemikaaliviraston ja 
rekisteröijän välillä voi tapahtua 
rekisteröijän valitsemalla kielellä.

Perustelu

Sisämarkkinoiden harmonisointi edellyttää, että keskusviranomainen eli kemikaalivirasto 
hyväksyy kaikki päätökset ja lausunnot. Tässä yhteydessä vaaditaan kuitenkin myös, että 
kemikaalivirasto voi hyödyntää jäsenvaltioiden viranomaisten asiantuntemusta ja saada 
näiden teknistä tukea päätösten ja lausuntojen valmistelua varten. Yhteydenpito ja 
tiedonvaihto kemikaaliviraston ja rekisteröijän välillä helpottuu, mikä suosii erityisesti pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä. Menettelyn helpottamiseksi pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla 
näillä on oltava mahdollisuus yhteydenpitoon kemikaaliviraston kanssa sen maan kielellä, 
johon ne ovat sijoittautuneet, kun taas kaikissa jäsenvaltioissa toimivien monikansallisten 
yritysten on voitava valita kielen.

Tarkistus 97
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

1. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
arvioitava vuosittain vähintään 
kemikaaliviraston satunnaisesti valitsema 
5 prosentin otos sen rekisteröinneistä 
varmistaakseen toisen tai molemmat 
seuraavista seikoista:

Perustelu

Olisi toteutettava toimia heikkolaatuisten rekisteröintiasiakirjojen jättämisen estämiseksi, 
jotta turvattaisiin valmistajien ja maahantuojien toimittamien tietojen laatu.

Tarkistus 98
40 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle tämän asettaman 
kohtuullisen määräajan kuluessa.

Perustelu

Rekisteröijä on voinut päästä läpi 18 artiklassa säädetystä täydellisyystarkastuksesta, mutta 



PE 357.617v03-00 56/94 AD\574976FI.doc

FI

tietoja koskevat vaatimukset saattavat kuitenkin olla täyttämättä. Tietoja koskevien 
vaatimusten täyttämättä jättämisellä olisi oltava selkeät seuraukset. Rekisteröijillä ei pitäisi 
olla enempää kuin yksi mahdollisuus korkeintaan kuuden kuukauden kuluessa korjata 
puutteelliset rekisteröinnit. Tämä voisi taata korkean laadun ja näin voitaisiin välttyä 
viranomaisten ja rekisteröijien välisiltä loputtomilta kiistoilta. Sanamuoto on sopusoinnussa 
18 artiklan täydellisyystarkastusta koskevien säännösten kanssa.

Tarkistus 99
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 tai 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin on todettu 
olevan riskien hallinnan kannalta 
riittämätön, 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.

Perustelu

Toimivaltaisella viranomaisella olisi myös oltava oikeus ryhtyä toimiin, jos 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin todetaan olevan riittämätön. Tämä voisi auttaa 
varmistamaan kemikaaliturvallisuusarvioinnin korkean laadun ja välttymään loputtomilta 
viranomaisten ja rekisteröijien välisiltä kiistoilta.

Tarkistus 100
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) yhdeksän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 

(b) yhdeksän vuoden kuluessa 
testausehdotuksen jättämisestä kaikista 
niistä rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
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testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää ainoastaan liitteessä VII olevat 
tietovaatimukset;

määräajassa;

Perustelu

Kemikaalivirastolle on yhtenäisyyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi uskottava kaikkia 
arviointiasioita koskeva toimivalta ja sille on uskottava yksinomainen päätöksentekovalta 
kaikkien arviointinäkökohtien yhteydessä.

Tarkistus 101
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Kemikaalivirastolle on yhtenäisyyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi uskottava kaikkia 
arviointiasioita koskeva toimivalta ja sille on uskottava yksinomainen päätöksentekovalta 
kaikkien arviointinäkökohtien yhteydessä.

Tarkistus 102
43 A ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Virasto laatii näillä perusteilla luettelon 
ensisijaisista arvioitavista aineista. Virasto 
vahvistaa luettelon jäsenvaltioiden 
komitean antaman lausunnon perusteella. 
Aine on sisällytettävä luetteloon, jos 
jäsenvaltiolla on syytä epäillä, että kyseinen 
aine aiheuttaa riskin terveydelle tai 
ympäristölle, erityisesti jäljempänä esitetyn 
syyn perusteella.

Perustelu

Kemikaaliviraston tehtäväksi annetaan ensisijaisesti arvioitavien aineiden luettelon 
laatiminen. Samalla vahvistetaan viraston päätösmenettelyä aineita arvioitaessa.
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Tarkistus 103
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

Seuraustarkistus, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle 
viranomaiselle.

Tarkistus 104
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 artiklan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettujen keskeisten tietojen ja 
rekisteröijien testausehdotusten ohella 
vaaditaan muita tietoja, sen on laadittava 
perusteltu ja riskisidonnaisen oikeutuksen 
sisältävä päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Kemikaalivirastolle on yhtenäisyyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi uskottava kaikkia 
arviointiasioita koskeva toimivalta ja sille on uskottava yksinomainen päätöksentekovalta 
kaikkien arviointinäkökohtien yhteydessä. Lisätietojen vaatimisen on oltava riskisidonnaista.
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Tarkistus 105
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.

Perustelu

Tarkistus vastaa tarkistuksia, joita on vaadittu, jotta menettely keskitettäisiin 
kemikaalivirastolle. Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VI: Aineiden 
arviointi artikloihin.

Tarkistus 106
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 hyväksyntä- tai rajoitusmenettelyjen 
yhteydessä.

Tarkistus vastaa tarkistuksia, joita on vaadittu, jotta menettely keskitettäisiin 
kemikaalivirastolle. Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VI: Aineiden 
arviointi artikloihin.
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Tarkistus 107
47 ARTIKLAN 1 KOHTA

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:

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. Jos kuitenkin 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
esittää todisteita siitä, että tehtaalla 
käytettävän eristetyn välituotteen käytöstä 
aiheutuu epäasianmukaisesti valvottu riski, 
sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jonka alueella tehdas 
sijaitsee, voi:

Perustelu

Komission laatimassa asetusehdotuksessa jäsenvaltiolta vaaditaan todisteita ennen kuin se 
voi hankkia lisätietoja välituotteiden turvallisuudesta. Tämä tarkistus lieventää tätä 
velvoitetta.

Tarkistus 108
47 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) tutkia mahdollisesti toimitetut tiedot ja 
tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin 
riskinvähentämistoimenpiteisiin, erityisesti 
jos turvallisempia vaihtoehtoja on 
saatavilla.

Perustelu

Välituotteet, jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit, voivat merkitä 
vakavaa vaaraa työntekijöille ja niille altistuminen työssä olisi minimoitava. Näin ollen 
vaihtoehtojen saatavuutta välituotteille, jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden 
kriteerit, olisi harkittava pitäen silmällä tällaisten välituotteiden korvaamista turvallisemmilla 
vaihtoehdoilla. Tämä myös edistäisi nykyisen työntekijöiden turvallisuutta koskevan 
lainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 109
47 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Välituotteet, jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit, voivat merkitä 
vakavaa vaaraa työntekijöille ja niille altistuminen työssä olisi minimoitava. Näin ollen 
vaihtoehtojen saatavuutta välituotteille, jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden 
kriteerit, olisi harkittava pitäen silmällä tällaisten välituotteiden korvaamista turvallisemmilla 
vaihtoehdoilla. Tämä myös edistäisi nykyisen työntekijöiden turvallisuutta koskevan 
lainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa.

Tarkistus 110
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 40 tai 
43 a 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.

Perustelu

Jotta menettelyä voidaan yksinkertaistaa ja keskittää se, on kemikaaliviraston vastattava 
arvioinneista ja sillä on oltava yksinoikeus tehdä päätöksiä kaikista arviointiin liittyvistä 
näkökohdista. Muutoksen perusteella, jota ehdotetaan 43 a artiklaan, on rekisteröinti 
katsottava mitättömäksi ainoastaan niissä tapauksissa, joissa valmistaja on lopettanut 
toimintansa. On olemassa tapauksia, joissa valmistus on lakkautettu tilapäisesti esimerkiksi 
talousvaikeuksien tai tuotantolaitoksen toimintaan liittyvien vaikeuksien vuoksi, joiden 
perusteella rekisteröintiä ei perusteltua julistaa mitättömäksi. Tarkistus liittyy muihin 
tarkistuksiin, joita on tehty osaston VI: Aineiden arviointi artikloihin.
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Tarkistus 111
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 39, 40, 41, 43, 
43 a a ja 44 artiklan mukaiset 
päätösluonnokset sekä huomautukset 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Perustelu

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 112
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. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle.

Perustelu

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 113
49 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaalivirasto siirtää 
päätösluonnoksen sekä mahdolliset 
muutosehdotukset jäsenvaltioiden komitean 

4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaaliviraston on 
tarkasteltava ehdotusta ja tehtävä siitä 
päätös 15 päivän kuluessa 2 kohdassa 
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käsiteltäväksi 15 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä. Kemikaalivirasto toimii 
samoin, jos se on tehnyt muutosehdotuksen 
2 kohdan mukaisesti.

tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä.

Perustelu

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 114
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

Seurausmuutos, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 115
50 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
suorittaa testin muiden puolesta, kaikkien 
osapuolten on jaettava kustannukset. 
Kemikaalivirasto määrittää kustannusten 
jakamista koskevat perusteet avoimesti ja 
oikeasuhtaisesti.

Perustelu

Jotta kustannukset olisivat oikeasuhtaisia, on kemikaaliviraston määritettävä yhtäläiset 
perusteet. Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VI: Aineiden arviointi 
artikloihin.

Tarkistus 116
51 ARTIKLA

Jokaisen jäsenvaltion on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä annettava 

Kemikaaliviraston on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä annettava 
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kemikaalivirastolle kertomus edellisen 
kalenterivuoden aikana saavutetusta 
edistymisestä testausehdotusten tarkasteluun 
liittyvien, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille kuuluvien 
velvollisuuksien täyttämisessä. 
Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot 
viipymättä verkkosivuillaan.

kertomus edellisen kalenterivuoden aikana 
saavutetusta edistymisestä testausehdotusten 
tarkasteluun liittyvien, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille kuuluvien 
velvollisuuksien täyttämisessä. 
Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot 
viipymättä verkkosivuillaan.

Perustelu

Täsmennys tarpeen, koska toimivalta kuuluu kemikaalivirastolle eikä kansalliselle 
viranomaiselle.

Tarkistus 117
52 ARTIKLA

Tämän osaston tavoitteena on taata 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai tekniikoilla.

Tämän osaston tavoitteena on taata, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan 
soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
tekniikoilla, mikäli näitä on saatavilla tai 
sellaisia vaihtoehtoja on kehitetty, ja 
samalla taata sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta.

Tarkistus 118
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

5. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
seuraaviin aineiden käyttötapoihin:

5. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
seuraaviin aineiden käyttötapoihin 
edellyttäen, että näihin sisältyy momentti, 
joka tarjoaa suojan, joka vastaa osastossa 
VII tarkoitettua suojaa tai ylittää sen:

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon sääntelyn eri tasot, jotka koskevat 53 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten luetteloa ja siinä määritellään, että lupamenettelyä koskevat 
yhteiset normit. Välituotteilla, jotka täyttävät vaarallisia aineita koskevat kriteerit, voi olla 
vakavia seurauksia ja niitä ei pidä näin ollen jättää tämän lupaa koskevan vaatimuksen 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 119
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) Metallien käyttö, niiden käyttö 
metalliseoksissa mukaan luettuna 
merkintää koskevien poikkeusten 
mukaisesti, joista säädetään direktiivin 
67/548/ETY liitteissä 8.3 ja 9.3.

Perustelu

Vaarallisia aineita koskevassa nykyisessä lainsäädännössä merkinnästä käy ilmi normaalissa 
käsittelyssä ja käytössä esiintyvät vaarat. Suurina määrinä toimitettuja metalleja ja 
metalliseoksia ei tarvitse direktiivin 67/548/ETY liitteen VI 8.3 ja 9.3 mukaan merkitä, jos ne 
eivät aiheuta vaaraa ihmisille ja ympäristölle siinä muodossa, jossa niitä markkinoidaan. 
Vastaava poikkeus tehdään polymeerien osalta samassa liitteessä. Myös direktiivissä 
76/769/ETY tiettyjen vaarallisten aineiden markkinoille saattamisesta muun muassa 
loppukäyttäjille viitataan merkintään.

Tarkistus 120
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) Käyttö pattereissa direktiivin 
91/157/EY soveltamisalan mukaisesti.

Perustelu

Aineiden käytöstä pattereissa säädetään jo direktiivin 91/157/EY osastossa VIII. Tästä syystä 
tällaisen käytön kohdalla on tehtävä poikkeus lupamenettelyn osalta.

Tarkistus 121
53 ARTIKLAN 6 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

6. Niiden aineiden osalta, jotka ovat 
luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että ne 
täyttävät 54 artiklan ensimmäisen kohdan a, 
b, ja c alakohdan mukaiset perusteet, tai sen 
vuoksi, että ne tunnistetaan 54 artiklan 
ensimmäisen kohdan f alakohdan 

6. Niiden aineiden osalta, jotka ovat 
luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että ne 
täyttävät 54 artiklan ensimmäisen kohdan a, 
b, ja c alakohdan mukaiset perusteet, 
ainoastaan ihmisten terveydelle aiheutuvien 
vaarojen takia, tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa 
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mukaisesti ainoastaan ihmisten terveydelle 
aiheutuvien vaarojen takia, tämän artiklan 
1 ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
käyttötapoihin:

ei sovelleta seuraaviin käyttötapoihin:

Perustelu

Ei ole olemassa kriteerejä hormonaalisia häiriöitä aiheuttavien ominaisuuksien 
määrittämiseksi. On määriteltävä muita kriteerejä 54 artiklan d ja e alakohdassa mainittujen
kriteerien lisäksi tieteellisen näytön perusteella, jottei tehtäisi mielivaltaisia päätöksiä. 
Lisäksi on b alakohdassa tarkoitetut aineet jo jätetty huomiotta 2 artiklaan tehdyn 
tarkistuksen myötä. Ne aineet, joista säädetään jo erityisissä säännöksissä (jotka integroidaan 
asianmukaisesti) jätettävä Reach-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkistus liittyy 
muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VII: luvat artikloihin.

Tarkistus 122
53 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. 1 kohta ei koske yksittäisen aineen tai 
johonkin valmisteeseen kuuluvan aineen 
käyttöä tai sellaisen aineen käyttöä, joka 
täyttää liitteessä XVI tai liitteessä XVII 
tarkoitetut ehdot tai rajoitukset.

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että niistä päätöksistä, jotka on jo tehty EU:n 
ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa direktiivin 76/769/ETY perusteella tai 
päätöksistä, jotka komissio jatkossa tekee 130 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
(komiteamenettely) mukaisesti, ei ole tarpeen käydä keskustelua. Komission ei pidä antaa 
päättää, miten ja missä määrin jo säänneltyihin aineisiin ja käyttötapoihin on tehtävä 
poikkeuksia. Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VII: luvat artikloihin.

Tarkistus 123
54 ARTIKLAN A ALAKOHTA

(a) aineet, jotka täyttävät
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien 
aineiden luokitusperusteet direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti;

(a) aineet, jotka kuuluvat 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti;
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Perustelu

Ennen kuin jokin aine hyväksytään, on tehtävä oikeudellisesti sitova päätös sen luokituksesta 
(yhdenmukaista luokitusta koskevan päätöksen perusteella, jonka mukaan aine katsotaan 
kuuluvaksi karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2). Muussa tapauksessa olisivat aineiden 
luokituksesta karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 vastaavien jäsenvaltioiden komiteoiden 
päätökset mitättömiä. Oikeusvarmuus on taattava etenkin kansainvälisessä kaupassa. 
Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VII: luvat artikloihin.

Tarkistus 124
54 ARTIKLAN B ALAKOHTA

(b) aineet, jotka täyttävät 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien 
aineiden luokitusperusteet direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti;

(b) aineet, jotka kuuluvat
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti;

Perustelu

Ennen kuin jokin aine hyväksytään, on tehtävä oikeudellisesti sitova päätös sen luokituksesta 
(yhdenmukaista luokitusta koskevan päätöksen perusteella, jonka mukaan aine katsotaan 
kuuluvaksi karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2). Muussa tapauksessa olisivat aineiden 
luokituksesta karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 vastaavien jäsenvaltioiden komiteoiden 
päätökset mitättömiä. Oikeusvarmuus on taattava etenkin kansainvälisessä kaupassa. 
Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VII: luvat artikloihin.

Tarkistus 125
54 ARTIKLAN C ALAKOHTA

(c) aineet, jotka täyttävät 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
kuuluvien aineiden luokitusperusteet
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

(c) aineet, jotka kuuluvat
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

Perustelu

Ennen kuin jokin aine hyväksytään, on tehtävä oikeudellisesti sitova päätös sen luokituksesta 
(yhdenmukaista luokitusta koskevan päätöksen perusteella, jonka mukaan aine katsotaan 
kuuluvaksi karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2). Muussa tapauksessa olisivat aineiden 
luokituksesta karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 vastaavien jäsenvaltioiden komiteoiden 
päätökset mitättömiä. Oikeusvarmuus on taattava etenkin kansainvälisessä kaupassa. 
Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VII: luvat artikloihin.
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Tarkistus 126
54 ARTIKLAN F ALAKOHTA

(f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä hormonitoimintaa häiritseviä 
aineita tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita tai erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin biokertyviä aineita, 
jotka eivät täytä edellä d ja e alakohdan 
mukaisia perusteita ja joiden määritellään 
aiheuttavan vakavia ja peruuttamattomia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön, kun kyseiset vaikutukset ovat 
samantasoisia kuin muiden a–e 
alakohdassa lueteltujen aineiden 
vaikutukset tapauskohtaisesti 56 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti arvioituna.

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole olemassa kriteerejä hormonaalisia häiriöitä aiheuttavien ominaisuuksien 
määrittämiseksi. On määriteltävä muita kriteerejä 54 artiklan d ja e alakohdassa mainittujen 
kriteerien lisäksi tieteellisen näytön perusteella, jottei tehtäisi mielivaltaisia päätöksiä.

Tarkistus 127
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN II ALAKOHTA

(ii) päivämäärä tai päivämäärät, vähintään 
18 kuukautta ennen lopetuspäivää 
(lopetuspäiviä), johon mennessä hakemukset 
on toimitettava niitä käyttötapoja varten, 
joiden osalta hakija haluaa jatkaa aineen 
käyttöä tai sen markkinoille saattamista 
lopetuspäivän (lopetuspäivien) jälkeen; 
käytön jatkaminen näissä käyttötavoissa on 
sallittua lopetuspäivän jälkeen siihen asti, 
kunnes lupahakemusta koskeva päätös 
tehdään;

(ii) päivämäärä tai päivämäärät, vähintään 
18 kuukautta ennen lopetuspäivää 
(lopetuspäiviä), johon mennessä hakemukset 
on toimitettava niitä käyttötapoja varten, 
joiden osalta hakija haluaa jatkaa aineen 
käyttöä tai sen markkinoille saattamista 
lopetuspäivän (lopetuspäivien) jälkeen; 
käytön jatkaminen näissä käyttötavoissa on 
sallittua siihen asti, kunnes lupahakemusta 
koskeva päätös tehdään;
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Tarkistus 128
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 luokille ja 
altistusluokille voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta, jos aineen käytöstä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvaa riskiä valvotaan riittävästi. 
Tällaisia poikkeuksia myönnettäessä on 
otettava huomioon erityisesti:

Perustelu

Komissio voi tämän lisäyksen ansiosta ottaa käyttöön uusia luokkia.

Tarkistus 129
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdan mukaisten 
perusteiden täyttymistä;

(a) asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d ja e alakohdan mukaisten 
perusteiden täyttymistä;

Perustelu

Ei ole olemassa kriteerejä hormonaalisia häiriöitä aiheuttavien ominaisuuksien 
määrittämiseksi. On määriteltävä muita kriteerejä 54 artiklan d ja e alakohdassa mainittujen 
kriteerien lisäksi tieteellisen näytön perusteella, jottei tehtäisi mielivaltaisia päätöksiä. 
Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on tehty osaston VII: luvat artikloihin.

Tarkistus 130
56 ARTIKLAN OTSIKKO JA 1 KOHTA

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

Tämän asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden tunnistaminen

1. Edellä 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, 
e ja f alakohdassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistamiseksi sovelletaan tämän artiklan 
2–7 kohdassa säädettyä menettelyä ennen 
mahdollisten suositusten antamista 

1. Edellä 54 artiklan ensimmäisen kohdan d 
ja e alakohdassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistamiseksi sovelletaan tämän artiklan 
2–7 kohdassa säädettyä menettelyä ennen 
mahdollisten suositusten antamista 
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55 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 55 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Perustelu
Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittelemiseksi ei ole olemassa kriteerejä. 
54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa lueteltujen kriteerien lisäksi esitettävät 
kriteerit on laadittava tieteellisen tiedon perusteella mielivaltaisten päätösten välttämiseksi. 
Tämä tarkistus liittyy muihin, lupamenettelyjä koskevan VII osaston artikloihin esitettyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 131
56 ARTIKLAN 2–3 KOHTA

2. Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa 
laatimaan asiakirja-aineiston liitteen XIV 
mukaisesti aineille, joiden se katsoo 
täyttävän 54 artiklan ensimmäisen kohdan d,
e ja f alakohdassa tarkoitetut perusteet. 
Kemikaalivirasto jakelee asiakirja-aineiston 
jäsenvaltioille.

2. Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa 
laatimaan asiakirja-aineiston liitteen XIV 
mukaisesti aineille, joiden se katsoo 
täyttävän 54 artiklan ensimmäisen kohdan d 
ja e alakohdassa tarkoitetut perusteet. 
Kemikaalivirasto jakelee asiakirja-aineiston 
jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltio voi laatia asiakirja-aineiston 
liitteen XIV mukaisesti aineille, joiden se 
katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
perusteet, ja toimittaa sen 
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
jakelee asiakirja-aineiston muille 
jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltio voi laatia asiakirja-aineiston 
liitteen XIV mukaisesti aineille, joiden se 
katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut 
perusteet, ja toimittaa sen 
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
jakelee asiakirja-aineiston muille 
jäsenvaltioille.

Perustelu
Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittelemiseksi ei ole olemassa kriteerejä. 
54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa lueteltujen kriteerien lisäksi esitettävät 
kriteerit on laadittava tieteellisen tiedon perusteella mielivaltaisten päätösten välttämiseksi. 
Tämä tarkistus liittyy muihin, lupamenettelyjä koskevan VII osaston artikloihin esitettyihin
tarkistuksiin.

Tarkistus 132
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. 

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on 
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Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille 
luville asetetaan tavallisesti määräaika.

tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta.

Perustelu

Aikarajaa ei tarvita, koska luvan myöntämistä koskevia päätöksiä voidaan jo nykyisellään 
tarkistaa tai muuttaa tai ne voidaan jopa perua milloin tahansa. Aikaraja olisi vain 
ylimääräinen taakka yrityksille ja viranomaisille. Tämä tarkistus liittyy muihin, 
lupamenettelyjä koskevan VII osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 133
58 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Lupia voidaan tarkistaa milloin tahansa, 
jos alkuperäiseen lupaan liittyvät olosuhteet 
ovat muuttuneet siten, että ne vaikuttavat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvaan riskiin tai sosioekonomiseen 
vaikutukseen.

2. Lupia voidaan tarkistaa milloin tahansa, 
jos alkuperäiseen lupaan liittyvät olosuhteet 
ovat muuttuneet siten, että ne vaikuttavat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle
aiheutuvaan riskiin tai sosioekonomiseen 
vaikutukseen tai jos vähintään
kemikaalivaraston äänestyskelpoisten 
jäsenten enemmistö pyytää tarkistamista.

Tarkistus 134
58 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY 
tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötavalle myönnettyjä 
lupia voidaan tarkistaa.

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY 
tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötavalle myönnetyt 
luvat on tarkistettava.

Perustelu

Liittyy 55 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 135
59 ARTIKLAN 4–5 KOHTA

4. Lupahakemuksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

4. Lupahakemuksen on sisällettävä seuraavat
tiedot:
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(a) aineen (aineiden) tunnistetiedot, siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;

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

(b) hakemuksen jättävän henkilön tai 
henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

(b) hakemuksen jättävän henkilön tai 
henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

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

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

(d) liitteen I säännösten mukainen 
kemikaaliturvallisuusraportti, joka kattaa 
aineen (aineiden) käytöstä ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat liitteessä XIII 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, ellei sitä ole jo toimitettu 
osana rekisteröintiä.

(d) liitteen I säännösten mukainen 
kemikaaliturvallisuusraportti, joka kattaa 
aineen (aineiden) käytöstä ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat liitteessä XIII 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, ellei sitä ole jo toimitettu 
osana rekisteröintiä.

5. Hakemukseen voidaan liittää:
(a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

(d a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

(b) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta; siihen liitetään 
mahdollisesti myös aineen korvaamista 
koskeva suunnitelma, johon sisältyy 
tutkimus ja kehittäminen, sekä hakijan 
ehdottamia toimia koskeva aikataulu.

(d b) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta; siihen liitetään 
mahdollisesti myös aineen korvaamista 
koskeva suunnitelma, johon sisältyy 
tutkimus ja kehittäminen, sekä hakijan 
ehdottamia toimia koskeva aikataulu.

Perustelu

Sosioekonomiset analyysit ja vaihtoehtojen analyysit on sisällytettävä lupahakemukseen.

Tarkistus 136
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 

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

Perustelu

Liittyy 59 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 137
61 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot.

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot ja 
voi pyytää kyseisiltä kolmansilta osapuolilta 
tarvittaessa lisätietoja.

Mikäli jompi kumpi komitea katsoo, tai 
molemmat komiteat katsovat, että 
vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista 
tarvitaan lisätietoja, se voi tai ne voivat 
teettää saatavilla oleviin vaihtoehtoihin 
perehtyvän tutkimuksen. Kyseinen tutkimus 
rahoitetaan kemikaaliviraston asettaman 
lupamaksun tuottamista tuloista.

Perustelu

Kemikaaliviraston komiteoilla on oltava enemmän joustavuutta tietojen keräämiseksi ja 
niiden tulisi voida tilata riippumattomia raportteja mahdollisista korvaavista aineista. 
Komiteoilla olisi silloin käytettävissään enemmän tietoa päättäessään tietyn lupahakemuksen 
kelpoisuudesta. Nykyisen lainsäädännön mukaan kansallisten asiantuntijoiden on jo tehtävä 
päätös turvallisempien vaihtoehtojen saatavuudesta. Ottaen huomioon, että kemikaaliviraston 
komiteoilla on 10 kuukautta aikaa antaa päätöksensä, pitäisi olla mahdollista saada 
vaihtoehtoja koskeva tutkimus kyseisen ajanjakson aikana valmiiksi.
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Tarkistus 138
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Liittyy 59 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 139
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

(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: tarkastaa (luvanhakijan tekemän) 
arvion sosioekonomisista tekijöistä, jotka 
liittyvät aineen käyttötapaan (käyttötapoihin) 
sellaisina kuin ne on kuvattu hakemuksessa, 
kun hakemus on tehty 59 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Liittyy 59 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 140
63 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on 
ilmoitettava tästä kemikaalivirastolle 
kolmen kuukauden kuluessa aineen 
ensimmäisestä toimituksesta. Niiden on 
käytettävä ainoastaan kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämää 
lomaketta.

Poistetaan.

Perustelu

Sallittujen aineiden jatkokäyttäjiä varten vahvistetaan ilmoitusmenettely. Tämä merkitsisi 
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etenkin pk-yrityksille lisätaakkaa, josta ne eivät selviäisi, kun otetaan huomioon 
rekisteröintimenettelyn kattavat tiedotus- ja raportointivaatimukset.

Tarkistus 141
63 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto perustaa ja pitää ajan 
tasalla rekisterin jatkokäyttäjistä, jotka ovat 
tehneet ilmoituksen 1 kohdan mukaisesti. 
Kemikaalivirasto antaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille oikeuden 
käyttää tätä rekisteriä.

Poistetaan.

Perustelu

Sallittujen aineiden jatkokäyttäjiä varten vahvistetaan ilmoitusmenettely. Tämä merkitsisi 
etenkin pk-yrityksille lisätaakkaa, josta ne eivät selviäisi, kun otetaan huomioon 
rekisteröintimenettelyn kattavat tiedotus- ja raportointivaatimukset.

Tarkistus 142
65 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Niiden aineiden osalta, jotka luokitellaan
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 
2 kuuluviksi aineiksi ja joiden 
kulutuskäytölle komissio ehdottaa 
rajoituksia, liite XVI on muutettava 
130 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Asetuksen 66–70 artiklaa ei 
sovelleta.

2. Niiden aineiden osalta, jotka kuuluvat
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 ja 
joiden kulutuskäytölle komissio ehdottaa 
rajoituksia, liite XVI on muutettava 
130 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Tällä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan 54 artiklan a–c alakohtaan ehdotetut 
muutokset. Tämä tarkistus liittyy muihin, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden 
valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia koskevan VIII osaston 
artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 143
65 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Viraston on ilmoitettava 
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välittömästi/viipymättä/julkaistava 
Internet-sivuillaan tieto siitä, että jokin 
jäsenvaltio tai komissio aikoo aloittaa 
rajoitusmenettelyn, sekä ilmoitettava 
asiasta kaikille, jotka ovat ilmoittaneet 
kyseessä olevan aineen rekisteröinnistä.

Perustelu

Rajoituksia voidaan soveltaa ilman tonnimäärää koskevia rajoituksia eli alle yksi tonni/vuosi. 
Tiedonsaantioikeus ei koske ainoastaan rekisteröintejä tehneitä yrityksiä, vaan myös niitä, 
joita rekisteröiminen ei koske (alle yksi tonni/vuosi) tai joihin ei vielä sovelleta rekisteröintiä 
tonnimäärään sovellettavien erilaisten määräaikojan vuoksi. Tämän tarkistuksen pitäisi tulla 
otetuksi huomioon yhdessä muiden, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, 
markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia koskevan VIII osaston artikloihin 
esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 144
66 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Kemikaalivirasto asettaa viipymättä 
julkisesti verkkosivuillaan saataville kaikki 
liitteen XIV mukaiset asiakirja-aineistot, 
mukaan luettuina tiedot 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti ehdotetuista rajoituksista. 
Julkaisupäivämäärä on ilmoitettava selvästi. 
Kemikaalivirasto kehottaa kaikkia, joiden 
etuja asia koskee, esittämään yksin tai 
yhdessä kolmen kuukauden kuluessa 
julkaisemisesta:

3. Kemikaalivirasto asettaa viipymättä 
julkisesti verkkosivuillaan saataville 
tiivistelmät vastaavista asiakirja-
aineistoista, mukaan luettuina tiedot 1 ja 
2 kohdan mukaisesti ehdotetuista 
rajoituksista. Julkaisupäivämäärä on 
ilmoitettava selvästi. Kemikaalivirasto 
kehottaa kaikkia, joiden etuja asia koskee, 
esittämään yksin tai yhdessä kuuden
kuukauden kuluessa julkaisemisesta:

Perustelu

Asiakirja-aineistoissa saattaa olla luottamuksellisia yritys- ja liiketietoja sekä 
tekijänoikeudellisesti suojattavia tietoja. Kolme kuukautta on etenkin pk-yritysten kannalta 
liian lyhyt aika monimutkaista asiakokonaisuutta koskevan lausunnon antamiseen.
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Tarkistus 145
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) riskeistä tiedottamisen 
osaamiskeskuksen perustaminen ja 
ylläpito. Keskitettyjen ja koordinoitujen 
resurssien antaminen kemiallisten aineiden 
ja valmisteiden turvallisesta käytöstä 
tiedottamiseen. Riskeistä tiedottamisen 
alalla käytettävien hyvien käytäntöjen 
yhteiskäytön helpottaminen.

Perustelu
Kehittämällä asiaankuuluva ja johdonmukainen, riskeihin perustuva tiedotusjärjestelmä 
kuluttajille voidaan antaa tarvittavat tiedot ja neuvot, jotta he voivat käyttää kemikaaleja 
sisältäviä aineita ja valmisteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Liittyy johdanto-osan 41 a (uusi), 69 ja 70 kappaletta koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 146
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja kuudesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä kolmesta
komission nimittämästä sidosryhmiä 
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestätoista
jäsenvaltioiden edustajasta, jotka neuvosto 
nimittää Euroopan parlamenttia kuullen 
komission laatimalta listalta, jossa on 
nimitettävien jäsenten lukumäärää 
huomattavasti enemmän nimiä, ja yhdestä
komission nimittämästä edustajasta sekä 
neljästä komission nimittämästä 
sidosryhmiä (teollisuus-, kuluttaja, 
työntekijä- ja ympäristönsuojelujärjestöt) 
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

Komission laatima luettelo ja 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille. Niin pian kuin 
mahdollista ja viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua kyseisen tiedonannon 
vastaanottamisesta Euroopan parlamentti 
voi antaa oman lausuntonsa neuvostolle, 
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joka nimittää hallintoneuvoston.
Hallintoneuvoston jäsenet on nimitettävä 
siten, että turvataan mahdollisimman 
korkea pätevyyden taso, laaja-alainen 
relevantti erityisosaaminen ja 
(vaikuttamatta näihin ominaispiirteisiin) 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
jakautuminen Euroopan unionissa.

Tarkistus 147
85 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, 
muut jäsenet ja heidän varajäsenensä 
komission laatimasta pätevien ehdokkaiden 
luettelosta kemiallisten aineiden 
turvallisuuden, luonnontieteiden tai sääntely-
tai oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella.

3. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, 
muut jäsenet ja heidän varajäsenensä. 
Viimeksi mainittu valitsee pätevät 
ehdokkaat komission esittämältä listalta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
lehdistössä ja Internetissä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
järjestetyn julkisen valintamenettelyn 
perusteella. Valituslautakunnan jäsenet 
valitaan komission laatimasta pätevien 
ehdokkaiden luettelosta kemiallisten 
aineiden turvallisuuden, luonnontieteiden tai 
sääntely- tai oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella. Vähintään 
yhdellä valituslautakunnan jäsenellä on 
oltava todistetusti relevanttia kokemusta 
oikeudenkäyntien alalta.

Perustelu

Valituslautakunnan tehtäviä silmällä pitäen vähintään yhdellä sen jäsenellä on oltava 
todistetusti relevanttia kokemusta oikeudenkäyntien alalta. Valituslautakunnan tehtävien 
luoteen vuoksi on otettava käyttöön avoin hakemusten jättämismenettely.
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Tarkistus 148
109 ARTIKLA

Soveltamisala Poistetaan.
(a) valmistajan tai maahantuojan tekemää 
rekisteröintiä edellyttäviin aineisiin;
(b) direktiivin 67/548/ETY 1 artiklan 
soveltamisalaan kuuluviin aineisiin, jotka 
täyttävät kyseisen direktiivin mukaiset 
vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja 
jotka saatetaan markkinoille joko 
sellaisenaan tai direktiivissä 1999/45/EY 
määritellyt pitoisuusrajat ylittävänä 
valmisteena, minkä perusteella kyseinen 
valmiste luokitellaan vaaralliseksi.

Perustelu

Erillisen luokitusten ja merkintöjen luettelon laatiminen on tarpeetonta, sillä luokittelusta ja 
merkinnöistä ilmoitetaan rekisteröinnin tai keskeisten 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 149
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 
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.

1. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu 
luokitus ja pakkausmerkinnät voidaan tämän 
asetuksen tultua voimaan lisätä myös
direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I sekä 
dirketiiviin 1999/45/EY. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että yhdenmukaistettu luokitus rajoitetaan koskemaan vain joitakin 
haittavaikutuksia. On olemassa monia muita varsin relevantteja ihmisen terveyteen ja 
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ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Luokitus on osoittautunut hyvin kiistanalaiseksi ja jopa 
liiankin kiistanalaiseksi, jotta siitä voisi päättää teollisuus yksin. Yhdenmukaistettu luokitus 
antaa mahdollisuuden ratkaista kiistoja ilman, että joudutaan kääntymään oikeuslaitoksen 
puoleen ja näin ollen voidaan säästää resursseja. Lisäksi valmisteiden luokituksessa 
määritellään, onko käyttöturvallisuustiedote annettava (29 artikla), joten on tärkeää soveltaa 
yhdenmukaistettua luokitusta, jotta vältetään epävarmat tulkinnat ja kiistat.

Tarkistus 150
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 asetus on luonteeltaan vahvasti innovatiivinen, sen toimivuutta koskevat raportit on 
tarpeen toimittaa ehdotettua aikaisemmin muun muassa siksi, että siten voidaan varmistaa, 
että sen täytäntöönpanoa seurataan asianmukaisesti ja kattavasti. Tämä tarkistus liittyy 
muihin, tiedottamista koskevan XI osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 151
115 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen 
osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. 
Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perustetaan järjestelmä, jossa 
asianosainen voi hakea muutosta 
asiakirjoihin tutustumista koskeviin 

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin, joita ei 
ole mainittu 116 artiklassa, myönnetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen 
osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. 
Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perustetaan järjestelmä, jossa 
asianosainen voi hakea muutosta 
asiakirjoihin tutustumista koskeviin 
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päätöksiin ja joissa muutoksenhaulla on 
lykkäävä vaikutus.

päätöksiin ja joissa muutoksenhaulla on 
lykkäävä vaikutus. Muutoksenhakua 
koskeva päätös on tehtävä 30 päivän 
kuluessa.

Perustelu

On syytä täsmentää, että 115 artikla koskee ainoastaan ns. harmaan alueen tietoja, joita ei 
ole erityisesti mainittu 116 artiklassa (aina ei-luottamuksellisia tai aina luottamuksellisia 
tietoja). Myös muutoksenhakua koskeville päätöksille on asetettava tietty määräaika.

Tarkistus 152
115 A ARTIKLA (uusi)

115 a artikla
Tiedottamista väestölle koskevat 

erityissäännökset
1. Jotta kuluttajat voisivat käyttää 
valmisteita ja aineita turvallisesti ja 
kestävällä tavalla, valmistajien on 
tarjottava riskejä koskevaa tietoa 
varustamalla kunkin markkinoille saatetun 
ja kuluttajille myytävän valmisteen 
pakkausmerkinnöillä, joista käyvät ilmi 
suositeltavaan käyttöön tai ennustettavissa 
oleviin väärinkäyttötilanteisiin liittyvät 
riskit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivien 1967/548/ETY ja 1999/45/EY 
merkintävaatimuksia. Pakkausmerkintöjen 
lisäksi olisi tarvittaessa käytettävä muita 
asianmukaisia tiedotuskanavia, kuten 
Internet-sivustoja, valmisteen tai aineen 
turvallisuutta ja käyttöä koskevien 
yksityiskohtaisempien tietojen antamiseksi.
2. Direktiiviä 1999/45/EY ja 1967/548/ETY 
muutetaan vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Riskeihin perustuvan asianmukaisen ja yhdenmukaistetun tiedotusjärjestelmän kehittäminen 
antaa mahdollisuuden tarjota kuluttajille tarpeellisia tietoja ja neuvoja, jotta he voisivat 
käyttää kemikaaleja sisältäviä valmisteita ja aineita turvallisesti ja tehokkaasti.
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Tarkistus 153
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina:

1. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina, ellei valmistaja tai 
maahantuoja esitä tapauskohtaisesti 
päinvastaista:

Perustelu

On tarpeen säätää mahdollisuudesta hakea poikkeusta ei-luottamuksellisuutta koskevasta 
säännöstä yksittäistapausten analyysin sekä valmistajan/maahantuojan esittämien syiden 
perusteella. Analyysimenetelmät ovat luottamuksellisia tietoja, eikä niillä ole merkitystä 
suurelle yleisölle. Tämä tarkistus liittyy muihin, tiedottamista koskevan XI osaston artikloihin 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 154
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN I ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.
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Tarkistus 155
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K ALAKOHTA

(k) tieto siitä, että aine on testattu 
selkärankaisilla eläimillä.

(k) selkärankaisilla eläimillä suoritetut testit.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 156
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K A ALAKOHTA (uusi)

k a) rekisteröijän nimi.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 157
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K B ALAKOHTA (uusi)

k b) aineen kemiallinen 
rakenne/kemialliset rakenteet.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
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mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 158
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K C ALAKOHTA (uusi)

k c) aineen tonnimääräinen taso.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 159
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K D ALAKOHTA (uusi)

k d) aineen kokonaismäärä EU:n 
markkinoilla määräluokkiin jaettuna.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.
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Tarkistus 160
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K E ALAKOHTA (uusi)

k e) käyttöluokat.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 161
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K F ALAKOHTA (uusi)

k f) tuotteen sisältämien aineiden luettelo.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 162
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K G ALAKOHTA (uusi)

k g) kemikaaliturvallisuusraportti.

Perustelu

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi 
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ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä.

Tarkistus 163
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) valmisteen täydellistä koostumusta 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

(a) valmisteen täydellistä koostumusta 
koskevat yksityiskohtaiset määrälliset 
tiedot;

Perustelu

Kosmeettisten valmisteiden ja puhdistusaineiden kohdalla valmisteiden täydellisestä 
koostumuksesta on saatavissa julkista tietoa. Luottamuksellisuus olisi näin ollen rajoitettava 
koskemaan määrällistä tietoa, muussa tapauksessa asiaa koskevien säädösten soveltamisala 
kaventuisi.

Tarkistus 164
121 ARTIKLA

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille 
ja muille asianosaisille neuvontaa niistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joita kullekin 
on asetettu tämän asetuksen nojalla, 
73 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kemikaaliviraston laatimien 
toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille 
ja muille asianosaisille neuvontaa niistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joita kullekin 
on asetettu tämän asetuksen nojalla, 
73 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kemikaaliviraston laatimien 
toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi. 
Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset 
sekä jatkokäyttäjät on otettava huomioon 
kyseisessä asiassa ja niille on tarjottava sitä 
koskevaa tietoa.

Perustelu
Juuri pienet ja keskisuuret yritykset sekä jatkokäyttäjät tarvitsevat todennäköisesti apua 
kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista (REACH) koskevan 
asetuksen noudattamisessa.



AD\574976FI.doc 87/94 PE 357.617v03-00

FI

Tarkistus 165
122 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä yritysten – ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten sekä 
jatkokäyttäjien – tukemiseksi kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä 
ja rajoittamista (REACH) koskevan 
asetuksen noudattamisessa.

Perustelu

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista (REACH) koskeva 
asetus vaikuttaa useisiin yrityksiin, eikä ainoastaan niihin, jotka toimivat kemianteollisuuden 
alalla. Erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä jatkokäyttäjiä on tuettava kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista (REACH) koskevan asetuksen 
noudattamisessa.

Tarkistus 166
125 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan aineen valmistusta, maahantuontia, 
markkinoille saattamista tai käyttöä 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, kun 
kyseinen aine on tämän asetuksen tai 
tarvittaessa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta annettujen yhteisön 
säädösten mukainen.

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan aineen valmistusta, maahantuontia, 
markkinoille saattamista tai käyttöä 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, kun 
kyseinen aine on tämän asetuksen tai 
tarvittaessa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta annettujen yhteisön 
säädösten mukainen.

Perustelu
EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen säännösten ei pidä estää 
jäsenvaltioita säilyttämästä tai ottamasta käyttöön tiukempia suojatoimenpiteitä 
työntekijöiden suojelua koskevat säännökset mukaan luettuna. Jos jollekin aineelle on tehty 
kemikaaliturvallisuusarviointi, voidaan olettaa, että työntekijöiden suojelu on riittävässä 
määrin varmistettu. Näin ollen tarkistuksessa ehdotetaan, että muissa tapauksissa 
jäsenvaltioiden oikeutta hyväksyä tiukempia toimenpiteitä ei rajoitettaisi.
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Tarkistus 167
125 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen säilyttää tai ottaa käyttöön 
tiukempia suojatoimenpiteitä yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti työntekijöiden 
suojelua koskevissa asioissa, jos jonkin 
aineen käytöstä ei ole tehty 
kemikaaliturvallisuusarviointia tämän 
asetuksen mukaisesti.

Perustelu
EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen säännösten ei pidä estää 
jäsenvaltioita säilyttämästä tai ottamasta käyttöön tiukempia suojatoimenpiteitä 
työntekijöiden suojelua koskevat säännökset mukaan luettuna. Jos jollekin aineelle on tehty 
kemikaaliturvallisuusarviointi, voidaan olettaa, että työntekijöiden suojelu on riittävässä 
määrin varmistettu. Näin ollen tarkistuksessa ehdotetaan, että muissa tapauksissa 
jäsenvaltioiden oikeutta hyväksyä tiukempia toimenpiteitä ei rajoitettaisi.

Tarkistus 168
133 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä 
mutta joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan alle 10 tonnin määrä vuodessa.
Komissio voi tämän tarkistuksen perusteella 
laajentaa kyseistä velvollisuutta 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä. Komissio voi tämän 
tarkistuksen perusteella laajentaa kyseistä 
velvollisuutta 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Sidosryhmät on yksilöitävä: työntekijöiden on oltava edustettuina hallintoneuvostossa 



AD\574976FI.doc 89/94 PE 357.617v03-00

FI

samalla tavalla kuin muutkin keskeiset toimijat.

Tarkistus 169
LIITE I, KOHTA 6.5, ALAKOHTA 2

Aineille, jotka täyttävät PBT- ja 
vPvB-aineita koskevat perusteet, on 
valmistajan tai maahantuojan käytettävä 
5 jakson vaiheessa 2 saatuja tietoja 
ottaessaan käyttöön toimitiloissaan 
riskinhallintatoimenpiteitä, joilla 
minimoidaan ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvaa altistusta, ja suositellessaan 
niitä jatkokäyttäjille. 

CMR-aineille, joille ei ole määrällisiä 
kynnyksiä, sekä aineille, jotka täyttävät 
PBT- ja vPvB-aineita koskevat perusteet, on 
valmistajan tai maahantuojan käytettävä 
5 jakson vaiheessa 2 saatuja tietoja 
ottaessaan käyttöön toimitiloissaan 
riskinhallintatoimenpiteitä, joilla 
minimoidaan ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvaa altistusta, ja suositellessaan 
niitä jatkokäyttäjille.

Perustelu

Liitteen 1 kohdassa 6.4. määritellään "asianmukainen hallinta" altistumisskenaariolle. 
Aineilla, joilla ei ole määrällistä kynnysarvoa tai liitteen I mukaisesti määritettyä johdettua 
vaikutuksetonta tasoa, on tehtävä laadullinen arvio vaikutuksen todennäköisyydestä 
annetussa altistumisskenaariossa. PBT- ja vPvB-aineiden osalta tietoja 
riskinvähentämistoimenpiteistä, jotka on saatu altistumisarviosta, käytetään minimoimaan 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvää altistumista.

Tarkistus 170
LIITE V, KOHTA 6.4, SARAKE 2

6.4. Muita mutageenisuustutkimuksia on 
harkittava, jos saadaan positiivinen tulos.

6.4. Muita mutageenisuustutkimuksia on 
harkittava, jos jostakin näistä 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos.

Perustelu
On vaadittava in vitro sytogeneettista tutkimusta nisäkässoluilla niiden aineiden osalta, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1 tonnin määrinä, jotta ne voitaisiin luokitella 
oikein mutageenisuuden tai PBT- ja vPvB-ominaisuuksien mukaan.
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Tarkistus 171
LIITE V, OSA 6, SARAKE 1 JA 2, KOHTA 6.4.1. A (uusi)

Sarake 1 Sarake 2
6.4.1.a In vitro sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla

6.4.1.a Koetta ei tarvitse tehdä jos on 
saatavilla riittäviä tietoja in vivo 
sytogeneesitestistä

Perustelu

In vitro sytogeneettista tutkimusta nisäkässoluilla on vaadittava niistä aineista, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1 tonnin määrinä, jotta ne voitaisiin luokitella 
oikein mutageenisuuden tai PBT- ja vPvB-ominaisuuksien mukaan.

Tarkistus 172
LIITE V, LIITE V, OSA 6, SARAKE 1 JA 2, KOHTA 6.4.A (uusi)

Sarake 1 Sarake 2
6.4.a. Äkillinen myrkyllisyys 6.4.a. Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos:
Kaasuille ja haihtuville nesteille 
(höyrynpaine yli 10-2 Pa lämpötilassa 20  
C) nämä tiedot on annettava hengitysteitse 
tapahtuvalle altistukselle (6.4.a.2).

– ainetta ei sen kemiallisten tai 
fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi voida 
annostella tarkasti, tai

– aine on syövyttävä, tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Muille kuin kaasuille kohdissa 6.4.a.1 -
6.4.a.3 mainitut tiedot on hankittava 
vähintään kahdelle altistusreitille, joista 
toinen suun kautta. Toinen reitti valitaan 
aineen luonteen ja ihmisen todennäköisen 
altistusreitin mukaan. Jos altistus tapahtuu 
vain yhden reitin kautta, toimitetaan vain 
sitä reittiä koskeva tieto.

Toinen reitti valitaan seuraavin perustein:

6.4a. 1. Suun kautta
6.4a. 2. Hengitysteitse 6.4a.2. Testaus hengitysteitse on 

asianmukaista, jos:
1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä,
ja
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2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20 C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo on alle 100 μm, tai
– ainetta käytetään tavalla, jossa 
muodostuu sen kokoisia aerosoleja, 
hiukkasia tai pisaroita, että niitä voi joutua 
hengitysteihin (> 1 % (massa/massa) 
hiukkasia, joiden hiukkaskoon MMAD-
arvo on alle 100 µm).

6.4.a.3. Ihon kautta 6.4.a.3. Testaus ihon kautta on 
asianmukaista, jos:
1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä, ja
2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi, ja
3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– välittömän suun kautta välittyvän 
myrkyllisyyden testissä pienillä annoksilla 
havaitaan myrkyllisyyttä, tai
– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai 
muuta näyttöä imeytymisestä, tai
– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, tai
– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden 
tiedetään aiheuttavan merkittävää äkillistä 
ihomyrkyllisyyttä tai läpäisevän ihon.
Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (molekyylipaino > 800 tai 
molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle 
-1 tai yli 4).

Perustelu

Äkillistä myrkyllisyyttä koskevaa tutkimusta olisi vaadittava niistä aineista, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan vähintään 1 tonnin määrinä, jotta voidaan turvata työntekijöiden ja 
kuluttajien suojelun vähimmäistaso ja mahdollistaa äkillistä myrkyllisyyttä koskeva luokitus. 
Lisäksi kansallisen (esim. Saksa) tai monikansallisen (esim. BASF) tason vapaaehtoisten 
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sopimusten ansiosta nämä tiedot ovat jo saatavana, eikä siten pitäisi aiheutua 
lisäkustannuksia.

Äkillinen myrkyllisyys on alustava varoitus jonkin aineen vaarallisuudesta ihmisten 
terveydelle. Näin ollen tieto jonkin aineen äkillisestä myrkyllisyydestä on erityisen tärkeä 
työntekijöiden ja kuluttajien suojelun kannalta. Kaikkien rekisteröintiä vaativien aineiden 
tapauksessa pitäisi näin ollen ilmoittaa kyseinen tieto, eikä vain kymmenen tonnin suuruisissa 
tai isommissa erissä valmistettavien tai maahantuotavien aineiden tapauksessa.

Tarkistus 173
LIITE V, OSA 7, SARAKE 1 JA 2, KOHTA 7.1.B (uusi)

Sarake 1 Sarake 2
7.1.b Hajoaminen
7.1.b.1. Bioottinen
7.1.b.1.1. Nopea biohajoavuus 7.1.b.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä 

epäorgaanisille aineille.

Perustelu

Nopeaa biohajoavuutta koskevia tietoja on vaadittava niistä aineista, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan vähintään 1 tonnin määrinä, jotta ne voitaisiin luokitella oikein ympäristölle 
aiheutuvien vaarojen mukaan.

Tarkistus 174
LIITE VI, SARAKE 1 JA 2, KOHTA 6.5

Sarake 1 Sarake 2
poistetaan 6.5 kohta poistetaan 6.5 kohta

Perustelu

Liittyy äkillisen myrkyllisyyden siirtämistä liitteestä VI liitteeseen V.

Tarkistus 175
LIITE VI, SARAKE 1 JA 2, KOHTA 7.2.1

Sarake 1 Sarake 2
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poistetaan 7.2.1 kohta poistetaan 7.2.1 kohta

Perustelu

Liittyy testin siirtämiseen liitteestä VI liitteeseen V.
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