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LYHYET PERUSTELUT

Naisten ja heidän perheidensä kannalta kemianteollisuus tarjoa tuotteita, joita tarvitaan 
elämänlaadun ylläpitämiseen ja parantamiseen Euroopan unionissa.

Tieteellinen todistusaineisto osoittaa kuitenkin enenevässä määrin, että monet kemikaalit 
uhkaavat ihmisen terveyttä ja ympäristöä, koska ne aiheuttavat hengityselinten sairauksia, 
allergioita ja syöpää erityisesti naisille ja lapsille. Lisäksi synteettiset kemikaalit saattavat 
pilata ympäristöä ja jäädä ympäristöön, pilata juomaveden, muuttaa maaperän 
käyttökelvottomaksi ja kerääntyä luontoon. Naiset ovat erittäin huolestuneita myrkyllisten 
kemikaalien mahdollisesta vaikutuksesta heidän omaan terveyteensä, heidän perheidensä 
terveyteen ja ympäristöön. Todistusaineisto osoittaa ehkäisytoimien tarpeellisuuden ja sen, 
että vaaralliset kemikaalit on korvattava asteittain muilla aineilla erityisesti niissä tapauksissa, 
joissa vaihtoehtoja on olemassa.

EU:n markkinoilla on mahdollisesti yli 100 000 erilaista kemikaalia. Noin 30 000 niistä 
valmistetaan vuosittain yli tonnin määrinä, ja niitä tullaan sääntelemään REACH-
järjestelmällä. 95 prosenttia mainituista aineista on markkinoilla varustettuna vain vähäisillä 
turvallisuustiedoilla tai on kokonaan ilman turvallisuustietoja, ja monet niistä ovat antaneet 
erittäin vakavaa syytä huolestumiseen. Vaikka altistumme jatkuvasti yhä useammalle 
kemikaalille, tiedämme edelleen vain hyvin vähän niiden vaikutuksista. Tämä saattaa 
vaikuttaa erityisesti lapsensaanti-iässä oleviin naisiin – jopa suurina määrinä tuotetuista 
kemikaaleista tiedämme vain 32 prosentin osalta sen, vahingoittavatko ne sikiön kehittymistä.

Vaikutukset naisiin ja heidän perheisiinsä

Fysiologisten erojen vuoksi synteettiset kemikaalit vaikuttavat eri tavalla naisiin ja heidän 
perheisiinsä. Naisilla on enemmän rasvakudosta kuin miehillä, mikä mahdollistaa 
biokertyvien kemikaalien helpomman varastoitumisen. Naisen keho muuttuu myös enemmän 
elämän eri vaiheissa, kuten raskauden ja vaihdevuosien kaltaisten biologisten vaiheiden 
aikana. Näitä muutoksia säätelee hormonaalinen järjestelmä, minkä vuoksi naiset ovat 
alttiimpia hormonitoimintaa häiritseville aineille.

Jotkut tutkijat ovat enenevässä määrin huolestuneita kemikaaleille altistumisen ja syövän 
kehittymisen välisestä yhteydestä. Tutkijat arvioivat, että 75 prosenttia syöpätapauksista 
aiheutuu ympäristötekijöiden aiheuttamista mutaatioista.

Toinen huolestuttava kemikaaleihin liittyvä kehitys koskee miesten hedelmällisyyttä. 
Viimeisten vuosikymmenten aikana miesten siittiöiden lukumäärä on laskenut jopa 
50 prosenttia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa, ja tämän muutoksen epäillään 
johtuvan hormonitoimintaa häiritsevistä kemikaaleista.

Kaikkein herkimmän väestönosan eli lasten terveys kärsii jo lasten varhaisimman kehityksen 
aikana kehon kemiallisesta saastumisesta. Naisen kehoon varastoituneet kemikaalit siirtyvät 
napanuoran välityksellä sikiöön ja synnytyksen jälkeen lapseen äidinmaidon välityksellä. 
Tämä saattaa häiritä lapsen kehittymistä ja mikä aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. 
Aikuisiin verrattuna paljon alhaisemmat kemikaalien määrät saattavat aiheuttaa kielteisiä 
vaikutuksia lapsissa, mukaan luettuina kemikaalit, jotka häiritsevät hermojärjestelmän, 
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immuunijärjestelmän ja lisääntymisjärjestelmän kehittymistä sikiövaiheessa. Nämä 
vaikutukset tulevat näkyviin vasta kun tyttö tulee murrosikään ja nainen aikuistuu: ne 
saattavat aiheuttaa oppimiskyvyttömyyttä, allergioita, astmaa ja jopa lasten syöpään 
sairastumista.

Kemikaalien on oltava turvallisia

Huolestuneina mainitusta tilanteesta useat tunnetut tutkijat järjestivät "The Paris Appeal on 
Diseases due to Chemical Pollution" -paneelin kokouksen toukokuussa 2004. Paneeli kehotti 
lainsäätäjiä suhtautumaan vakavasti kemikaalien ongelmaan ja ryhtymään ehkäiseviin 
toimenpiteisiin, mukaan luettuna vallitsevan kemiallisia aineita koskevan tiedonpuutteen 
korjaaminen lainsäädännön avulla. Paneeli suositteli vaarallisimpien kemikaalien asteittaista 
käytöstä poistamista, koska jotkin niistä ovat tunnettuja syövän aiheuttajia, jotka kerääntyvät 
ihmisen kudoksiin eivätkä hajoa luonnollisesti, estävät lapsen kehittymistä sikiövaiheessa tai 
voivat muuttaa DNA:ta.

Euroopan komission REACH-ehdotus edustaa ainutlaatuista mahdollisuutta taata suojelun 
korkea taso Euroopan naisille, heidän perheilleen ja ympäristölle. REACH-järjestelmä antaa 
Euroopalle mahdollisuuden ottaa johtoasema tämän synteettisillä kemikaaleilla tehtävän 
maailmanlaajuisen hallitsemattoman kokeilun lopettamiseksi. Se voi varmistaa, että johtavana 
periaatteena toimii varautuminen ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Tämän 
vuoksi REACH-järjestelmää on kannatettava.

Käsiteltävänä olevassa lainsäädäntöluonnoksessa on kuitenkin huomattavia puutteita. Tämä 
saattaa johtaa naisten, heidän perheidensä ja ympäristön suojelun puutteellisuuteen. 
Valmistelija ehdottaa lainsäädäntöluonnokseen seuraavia muutoksia:

– Erittäin suurta huolta aiheuttavat kemikaalit on korvattava tapauksissa, joissa 
turvallisempia vaihtoehtoja on käytettävissä

– Pieninä määrinä tuotettavien kemikaalien tietovaatimuksia on tiukennettava

– Kolmansista maista tuotavien tuotteiden on täytettävä samat 
turvallisuusnormit, jotka EU:ssa valmistettujen tuotteiden on täytettävä

– Kuluttajilla, vähittäismyyjillä ja muilla jatkokäyttäjillä on oltava täysi oikeus 
saada tietoja kemikaalien turvallisuudesta

– Yleinen huolehtimisvelvollisuus on palautettava säädöstekstiin

– Lupamenettelyn alaisia aineita sisältävät kulutustuotteet on merkittävä 
selkeästi.

Nämä muutokset ovat välttämättömiä, jotta EU voi saavuttaa vuoden 2002 kestävän 
kehityksen maailmankokouksessa hyväksytyn tavoitteen. Sen mukaan "vuoteen 2020 
mennessä kemikaaleja käytetään ja valmistetaan tavalla, joka minimoi ihmisen terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvat merkittävät kielteiset vaikutukset". Nämä muutokset voivat osaltaan 
edistää naisten suojelua vaarallisten kemikaalien kielteisiltä vaikutuksilta, mikä antaa heidän 
lapsilleen mahdollisuuden myrkyttömään lapsuuteen.
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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan 
lupamenettelyä koskevan VII osaston ja 
rajoituksia koskevan VIII osaston osalta.

Perustelu

Asetus perustuu sisämarkkinoita koskevaan 95 artiklaan. Asetuksen lupamenettelyä ja 
rajoituksia koskevien osastojen ensisijainen tavoite on ympäristönsuojelu, joten niille sopiva 
oikeusperusta on perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Eräissä asetuksen kohdissa päätavoite 
on kuitenkin ympäristön suojelun korkean 
tason varmistaminen ja oikeusperustana on 
175 artiklan 1 kohta.

Perustelu

175 artiklan 1 kohta lisätään oikeusperustaksi ja tämän pitää käydä ilmi myös johdanto-
osassa.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2 b) Naiset, samoin kun miehetkin, 
keräävät synteettisiä kemikaaleja koko 
elinaikansa niin, että naisen tullessa 
raskaaksi hän on saanut itseensä runsaasti 
ei-toivottuja kemikaaleja, joille vielä 
syntymätön lapsi tahattomasti altistuu

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

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

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

Perustelu

EP katsoo, että" lasten terveyden suojeleminen ympäristösairauksilta on olennaisen tärkeä 
investointi riittävän inhimillisen ja taloudellisen kehityksen takaamiseksi" (Paulsenin mietintö 
Euroopan ympäristö- ja terveysstrategiasta) ja on pyytänyt erityisiä rajoituksia, joilla herkkiä 
väestönosia suojellaan kemikaalien vaikutuksilta (Riesin mietintö Euroopan ympäristö- ja 
terveysstrategiasta). Sen lisäksi, että REACH-järjestelmä olisi nähtävä työntekijöiden 
terveyden suojelun välineenä, sillä olisi suojeltava myös niitä väestönosia, jotka ovat 
herkimpiä altistumaan kemikaaleille.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Arvioinnissa, joka koski neljän 
tärkeimmän kemikaaleja yhteisössä 
sääntelevän säädöksen (neuvoston direktiivi 
67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 
1967, vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä, neuvoston direktiivi 

(5) Arvioinnissa, joka koski neljän 
tärkeimmän kemikaaleja yhteisössä 
sääntelevän säädöksen (neuvoston direktiivi 
67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 
1967, vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä, neuvoston direktiivi 
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88/379/ETY, (joka on tällä välin korvattu 
vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 1999/45/EY ), 
annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988, 
vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä, 
neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 
23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa 
olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta, ja neuvoston direktiivi 
76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 
1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä) toimintaa, 
todettiin useita yhteisön 
kemikaalilainsäädännön toimintaan liittyviä 
ongelmia, jotka ovat johtaneet eroavuuksiin 
jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jotka 
vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toimintaan tällä alalla.

88/379/ETY, (joka on tällä välin korvattu 
vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 1999/45/EY ), 
annettu 7 päivänä kesäkuuta 1988, 
vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä, 
neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 
23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa 
olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta, ja neuvoston direktiivi 
76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 
1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä) toimintaa, 
todettiin useita yhteisön 
kemikaalilainsäädännön toimintaan liittyviä 
ongelmia, jotka ovat johtaneet eroavuuksiin 
jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jotka 
vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toimintaan tällä alalla, sekä kyvyttömyys 
suojella asianmukaisesti kansanterveyttä ja 
ympäristöä.

Perustelu

Voimassa olevaan lainsäädäntöön liittyvät ongelmat eivät ole vain sellaisia, että ne ovat 
johtaneet eroavuuksiin jäsenvaltioiden laeissa. Ne ovat johtaneet erityisesti siihen, että 
voimassa oleva lainsäädäntö ei ole pystynyt suojelemaan asianmukaisesti kansanterveyttä ja 
ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Koska tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien olisi oltava vastuussa 
tuotteistaan, on aiheellista asettaa 
rekisteröintivaatimus aineille, jotka on 

(20) Koska tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien olisi oltava vastuussa 
tuotteistaan, on aiheellista asettaa 
rekisteröintivaatimus tuotteissa oleville 
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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.

vaarallisille aineille.

Perustelu

Tuotteet ovat kemikaaleille altistumisen tärkein lähde. On aiheellista asettaa 
rekisteröintivaatimus tuotteissa oleville vaarallisille aineille.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Jotta asiakkaille voidaan tarjota 
yhdenmukaistettu ja yksinkertainen 
järjestelmä, olisi kaikki rekisteröinnit 
jätettävä kemikaalivirastolle. Annettujen 
tietojen johdonmukaisuuden, 
täydellisyyden ja hyvän laadun 
varmistamiseksi riippumaton tarkastus olisi 
tehtävä ennen tietojen jättämistä 
kemikaalivirastolle. Viraston olisi 
vastattava rekisteröintien mahdollisesta 
lopullisesta hylkäämisestä.

Perustelu

Tällä hetkellä rekisteröitävien tietojen laadun ja sisällön tarkastaminen ei ole pakollista, sillä 
virasto tarkastaa vain tietojen täydellisyyden (18 artiklan 2 kohta). Koska jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten äskettäin tekemässä arvioinnissa todettiin, että vain 
31 prosenttia turvallisuustietolomakkeista oli täysin täsmällisiä, on ehdottoman tärkeää, että 
riippumaton tarkastus tehdään ennen tietojen jättämistä kemikaalivirastolle, koska se 
helpottaa viraston tehtäviä. 

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

(34 a) Resurssien parempi koordinointi
yhteisön tasolla auttaa lisäämään 
tieteellistä tietämystä, joka on 
välttämätöntä, jotta selkärankaisilla 
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eläimillä tehtäville kokeille voidaan 
kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä. 
Yhteisön on tärkeää jatkaa ja lisätä 
ponnistelujaan ja toteuttaa tarvittavia
toimenpiteitä erityisesti osana seitsemättä 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmaa edistääkseen tutkimusta ja 
sellaisten uusien vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä, joissa ei käytetä 
eläimiä.

Perustelu

Tällä muistutetaan yhteisön velvollisuudesta edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä, kuten kosmeettisista valmisteista annetussa direktiivissä 
2003/15/EY on jo säädetty.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

(41 a) Asianmukaisen ja yhtenäisen 
tiedotusjärjestelmän kehittäminen tarjoaa 
kuluttajille tiedot ja ohjeet, joita he 
tarvitsevat voidakseen hallita turvallisesti ja 
tehokkaasti riskit, joita kemiallisten 
aineiden, valmisteiden tai niistä johdettujen 
tuotteiden käyttämisestä aiheutuu. Olisi 
myös arvioitava mahdollisuudet tarjota 
ylimääräistä tietoa verkkosivuilla. Näin 
vastataan kuluttajien oikeuteen saada 
tietoa käyttämistään tuotteista.

Perustelu

Paikkansa pitävän tiedon varmistaminen.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 

(52) Ihmisten ja erityisesti haavoittuvien 
ihmisryhmien terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
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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.

varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavat aineet korvattava aineilla, jotka 
eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Jos näin ei ole, erittäin suurta 
huolta aiheuttaville aineille voidaan 
myöntää lupa vain rajoitetuksi ajaksi, 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.

Perustelu

Korvaamisen kannustamiseksi sääntöjen pitäisi olla selvät sekä yhtiöille että käyttäjille.

Tarkistus 11
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
osapuolilla, joita kemikaaliviraston 
päätökset koskevat, on lainmukainen 
muutoksenhakuoikeus. 

Perustelu

Ilmaisu "kaikilla osapuolilla" on laajempi käsite kuin "toimijoilla".

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 90 A KAPPALE (uusi) 

(90 a) REACH-järjestelmän olisi annettava 
kansalaisille, työntekijöille ja kuluttajille 
varmuus siitä, että yhteisön markkinoille 
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saatetut tuotteet ovat turvallisia ja että 
erityisesti haavoittuville ihmisryhmille ei 
ole vaaraa altistumisesta kemikaaleille 
sellaisina määrinä tai seoksina, jotka 
muodostaisivat vaaran heidän terveydelleen 
tai ympäristölle.

Perustelu

Myynnissä olevien tuotteiden olisi oltava turvallisia. REACH-järjestelmän on oltava tae 
asiasta.

Tarkistus 13
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

Tuotteille myönnettävä merkki antaisi mahdollisuuden antaa tunnustusta niille toimijoille ja 
kannustaa niitä toimijoita, jotka ovat noudattaneet tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 101 A KAPPALE (uusi)

(101 a) Tämä asetus ei vaikuta neuvoston 
direktiivin 92/85/ETY, annettu 19 päivänä 
lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana 
olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden parantamisen kannustamiseksi 
työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)1 ja neuvoston direktiivin 
98/24/EY, annettu 7. huhtikuuta 1998, 



PE 357.536v03-00 12/39 AD\577715FI.doc

FI

työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin 
kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 
(neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)2 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 348, 28.11.1992, s. 1.
2 ΕYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi.

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Tämä asetus perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen.

Perustelu

Tarkistus liittyy "huolehtimisvelvollisuutta" koskevaan uuteen artiklaan (äänestetään yhtenä 
ryhmänä).

Koska mahdollisesti jopa 70 000 kemikaalia jää REACH-järjestelmän ulkopuolelle, ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojeleminen vaatii yleisen huolehtimisvelvollisuuden asettamista 
kemikaalien valmistajille ja jatkokäyttäjille turvallisen käytön dokumentoimiseksi. Tätä 
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ehdotettiin internet-kuulemisen kohteena olleessa lainsäädäntöehdotusluonnoksessa, mutta 
lainsäädäntötekstissä oikeudellinen velvoite on lievennetty periaatteeksi, jonka 
täytäntöönpanon valvonta on mahdotonta. Tämä tarkistus poistaa mainitun periaatteen, 
koska mainittu määräys on tarkoitus sisällyttää tekstiin uudelleen oikeudellisena velvoitteena.

Tarkistus 16
3 A ARTIKLA (uusi)

3 a artikla
Huolehtimisvelvollisuus

1. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on huolehdittava 
tarpeellisten tietojen luomisesta ja 
tarvittavien toimien toteuttamisesta, jotta 
voidaan varmistaa, ettei valmistuksesta, 
maahantuonnista, markkinoille 
asettamisesta tai aineiden käytöstä joko 
sellaisinaan tai osana valmisteita ja 
tuotteita koidu vahinkoa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle kohtuullisesti 
ennakoitavassa käytössä ja olosuhteissa.
2. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on kirjattava 1 kohdan
noudattamiseksi tarvittavat tiedot. Kyseiset 
tiedot on pyydettäessä toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
kemikaalivirastolle. 

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta, jolla 1 artiklasta poistetaan ns. varmistamisvelvollisuutta koskeva 
periaate (näistä tarkistuksista äänestetään yhdessä).

Koska mahdollisesti jopa 70 000 kemikaalia jää REACH-järjestelmän ulkopuolelle, ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojeleminen vaatii yleisen huolehtimisvelvollisuuden asettamista 
kemikaalien valmistajille ja jatkokäyttäjille turvallisen käytön dokumentoimiseksi. Tätä 
ehdotettiin internet-kuulemisen kohteena olleessa luonnoksessa valkoisen kirjan mukaisesti, 
mutta lainsäädäntötekstissä oikeudellinen velvoite on lievennetty periaatteeksi, jonka 
täytäntöönpanon valvonta on mahdotonta. Tällä tarkistuksella pyritään palauttamaan 
oikeudellisesti sitova velvoite.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi) 
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3 a. Tämän asetuksen tavoitteena on 
suojelun korkea taso, ja se perustuu 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava.

Perustelu

Tarkistus vastaa EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohtaa, jossa vahvistetaan 
ympäristölainsäädännön perusperiaatteet. REACH on tärkeä osa kyseistä lainsäädäntöä.

Tarkistus 18
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) yhteisön ympäristölainsäädäntö.

Perustelu

REACH-asetuksella ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa työntekijöiden suojelemista koskevia 
säännöksiä (ks. a, b ja c kohta) ja yhteisön säännöksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta. 
REACH antaa aineita koskevaa tietoa, joka tukee työsuojelu- ja kuljetuslainsäädäntöä, jotka 
pysyvät voimassa muuttumattomina. Sama pätee ympäristölainsäädäntöön, joka on siksi 
lisättävä asetustekstiin.

Tarkistus 19
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi) 

2 a. Tätä asetusta sovelletaan 
samanarvoisesti kaikkiin Euroopan 
unioniin tuotuihin aineisiin, valmisteisiin
ja tuotteisiin.
Tämä asetus ei saa millään tavalla edistää 
Euroopan unionissa valmistettujen 
aineiden tuotteiden ja valmisteiden ja 
kolmansissa maissa valmistettujen ja 
Euroopan unioniin tuotujen aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden erilaista 
kohtelua.



AD\577715FI.doc 15/39 PE 357.536v03-00

FI

Perustelu

REACH-järjestelmä komission ehdottamassa muodossa suojelee heikosti Euroopan tuotantoa 
Euroopan ulkopuolisten maiden epäreilulta kilpailulta. Voimassa olevissa EU:n säännöissä
Euroopan kemikaalien tuottajilta edellytetään paljon tiukempia kriteereitä. Tuotteiden 
maahantuojiin unionissa pitää soveltaa samoja sääntöjä kuin Euroopankin tuottajiin. 
Ehdotetulla tarkistuksella pyydetään tasapuolisten sääntöjen asettamista EU:n tuottajille ja 
muille.

Tarkistus 20
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a. ‘riskiryhmillä’ erityistä suojelua 
tarvitsevia henkilöitä, vastasyntyneitä, 
pieniä lapsia, lapsia, raskaana olevia 
naisia, imettäviä äitejä, huonokuntoisia ja 
heikentyneen vastustuskyvyn omaavia 
henkilöitä, ikäihmisiä, tietyn geneettisen 
alttiuden omaavia ihmisiä ja muita 
riskiryhmiä.

Perustelu

On tärkeää määritellä riskiryhmät, jotta voidaan varmistaa, että erityistä suojelua tarvitsevat 
ihmisryhmät tulevat huomioon otetuiksi ja voidaan toteuttaa asian vaatimia toimia näiden 
ihmisten altistumisen vähentämiseksi.

Tarkistus 21
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a. Pienet ja keskisuuret yritykset, joiden 
määritelmä sisältyy komission 
6. toukokuuta 2003 antamaan suositukseen 
2003/361/EY1.
______________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Perustelu

Säännöstön asianmukainen soveltaminen edellyttää pk-yritysten määritelmän lisäämistä. Ne 
ovat menettelyn kohderyhmistä erityisen herkkiä. Tämä tarkistus liittyy muihin I osaston, 
yleiset seikat, artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 22
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 tällä hetkellä ole pakollista, 
koska kemikaalivirasto tarkastaa vain hakemusten täydellisyyden (18 artiklan 2 kohta). Koska 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat äskettäin tekemässään arvioinnissa 
todenneet, että vain 31 prosenttia käyttöturvallisuustiedotteista olivat täysin täsmällisiä, 
mielestämme on ratkaisevan tärkeätä, että riippumatonta tarkastusta on vaadittava ennen 
hakemuksen jättämistä rekisteröintiasiakirjojen täsmällisyyden varmistamiseksi.

Tarkistus 23
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
Pieninä määrinä käytettävien aineiden 

ilmoittaminen
1. Valmistajan tai maahantuojan on 
toimitettava kemikaalivirastolle ilmoitus 
aineista, joiden vuosituotanto on 10 kg–
1 tonni. 
2. Ilmoituksen aineista, joiden 
vuosituotanto on 10 kg–1 tonni, on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot siinä 
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määrin kuin valmistaja kykenee 
toimittamaan ne ilman lisätestausta, ja ne 
on annettava kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa:
(a) valmistajan tunnistetiedot siten kuin 
liitteessä IV olevassa 1 jaksossa 
täsmennetään;
(b) aineen tunnistetiedot siten kuin 
liitteessä IV olevan 2 jakson 1 kohdassa 
täsmennetään;
(c) aineen luokitus;
(d) saatavilla olevat tiedot välituotteen 
fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista.

Perustelu

Pelkkä ilmoitusvaatimus aineille, joiden vuosituotanto on 10 kg–1 tonni, olisi lisättävä 
REACHiin, jotta lopulta tiedettäisiin kuinka paljon aineita todella tuotetaan ja mitä niistä 
tiedetään. Nykymuotoisessa REACHissa saadaan tietoa ainoastaan n. 30 000 aineesta, joita 
tuotetaan yli 1 tonni. EINECS luetteloi kuitenkin yli 100 000 ainetta.

Tarkistus 24
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

● kyseiset tuotteet sisältävät ainetta yhteensä 
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

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

● aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;

(c) ainetta on tarkoitus vapautua 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

aineen pitoisuus kyseisissä tuotteissa tai 
kyseisten tuotteiden homogeenisissa 
aineksissa on yli 0,1 prosenttia.
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Perustelu

Kemikaaleille altistutaan pääasiassa niitä sisältävien tuotteiden kautta. 'Tuotetyyppi' ei ole 
hyväksyttävä ilmaus, sillä se on aivan liian epäselvä (esim. "käsinojallinen tuoli" vs. 
"käsinojaton tuoli" – onko kyseessä yksi ja sama tuotetyyppi vai kaksi eri tuotetyyppiä?). 
Ainoa selkeä viitearvo on aineen kokonaismäärä maahantuoduissa tuotteissa. Tätä samaa 
perustaa käytetään niin aineiden kuin valmisteidenkin yhteydessä. Rekisteröintivaatimus, joka 
koskee ainoastaan sellaisia tuotteissa olevia aineita, joita on tarkoitus vapautua, on aivan 
liian suppea, sillä suurin osa vaarallisista tuotteista jää tämän ulkopuolelle. Kaikki 
vaaralliset tuotteet, joiden pitoisuus tuotteissa ylittää tietyn tason, olisi rekisteröitävä.

Tarkistus 25
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

Perustelu

Vaarallisia aineita vapautuu todennäköisesti monista tuotteista. Tästä huolimatta 
REACH-järjestelmän nykyiset säännökset ovat hyvin heikot tässä asiassa. Käytännössä 
säännösten sisältö on sama kuin "ilmoittakaa meille, jos rajoittaminen on erittäin 
perusteltua". Nykyiset säännökset eivät takaa ihmisten terveyden tai ympäristön 
asianmukaista suojelua. Lisäksi ehto, joka koskee mahdollista haitallista vaikutusta, on aivan 
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liian subjektiivinen ja ristiriitainen, jotta sitä voitaisiin käyttää. Kemikaaleille altistutaan 
pääasiassa niitä sisältävien tuotteiden kautta. Tuotteissa käytetyt vaaralliset aineet olisi 
rekisteröitävä 6 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 26
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 1–
10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin edelleen.

Perustelu

Koska tuotteissa käytetyt vaaralliset aineet olisi rekisteröitävä 6 artiklan 1 kohtaan esitetyn 
tarkistuksen mukaisesti, tietojen ilmoittaminen on tarpeetonta.

Tarkistus 27
6 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.
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Perustelu

Koska tuotteissa käytetyt vaaralliset aineet olisi rekisteröitävä 6 artiklan 1 kohtaan esitetyn 
tarkistuksen mukaisesti, tietojen ilmoittaminen on tarpeetonta.

Tarkistus 28
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

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

Perustelu

Johdonmukaisuus 2, 3 ja 4 kohdan poistamiseksi esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 29
6 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

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

Perustelu

Johdonmukaisuus 2, 3 ja 4 kohdan poistamiseksi esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 30
6 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

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

Perustelu

Johdonmukaisuus 2, 3 ja 4 kohdan poistamiseksi esitettyjen tarkistusten kanssa.
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Tarkistus 31
6 A ARTIKLA (uusi) 

6 a artikla
Eurooppalainen laatumerkki

Komissio esittää ...* Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
eurooppalaisesta laatumerkistä, jonka 
tarkoituksena on antaa tunnustus niille 
tuotteille ja edistää niiden tuotteiden 
käyttöä, jotka on koko tuotantoketjun ajan 
tuotettu tästä asetuksesta johtuvia 
velvoitteita noudattaen.
__________
* Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Perustelu
Tuotteille myönnettävä merkki antaisi mahdollisuuden antaa tunnustusta niille toimijoille ja 
kannustaa niitä toimijoita, jotka ovat noudattaneet tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita.

Tarkistus 32
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 muodostavat yhteenliittymän 
rekisteröintiä varten. Tietojen yhteiskäytön 
on oltava pakollista, kun tiedot on saatu 
selkärankaisilla eläimillä tehdyistä testeistä 
tai muista rekisteröintiä varten tarvittavista 
testeistä

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.
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Tarkistus 33
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa 
kemikaaliviraston vahvistamien 
perusteiden mukaan suhteutetun 
rekisteröintimaksun.

Perustelu

On välttämätöntä, että kemikaalivirasto vahvistaa rekisteröintimaksuun sovellettavat 
suhteuttamisperusteet, jotta helpotetaan uuden lainsäädännön pk-yrityksille aiheuttamia 
vaikutuksia. Rekisteröintimaksun pitäisi perustua rekisteröijien kokoon sekä 
tuotettuihin/tuotuihin määriin.

Tarkistus 34
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa 
asianmukaisen määrän
rekisteröintimaksusta.

Maksettava määrä on suhteellinen ja se 
perustuu kemikaaliviraston vahvistamiin 
perusteisiin, joissa otetaan huomioon 
tuotetut tai tuodut määrät.

Perustelu

Viraston olisi otettava rekisteröintimaksua määritellessään huomioon rekisteröijien koko ja 
tuotettavat/tuotavat määrät, jotta helpotetaan pk-yrityksille aiheutuvaa taakkaa.

Tarkistus 35
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 

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

mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti tai joiden 
tiedetään täyttävän 54 artiklan d, e ja 
f kohdassa tarkoitetut kriteerit 
lupamenettelyn piiriin kuulumisesta ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

Perustelu

Ensimmäinen määräaika koskee ehdotettuun REACH-järjestelmään kuuluvia asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai enemmän 
vuodessa sekä CMR-aineita, jotka on luokiteltu luokkiin 1 ja 2. Ensimmäisen määräajan 
pitäisi koskea myös kaikkia hitaasti hajoavia PBT-aineita ja vPvB-aineita, koska ne ovat 
erityisen vaarallisia (ne siirtyvät kehittyvään sikiöön ja voivat aiheuttaa haitallisia 
terveysvaikutuksia). Koska PBT-aineet ja vPvB-aineet asetetaan ensisijaisiksi myös 
lupamenettelyn yhteydessä (ks. 53 artiklan 3 kohta), ne olisi sisällytettävä 
REACH-järjestelmän piiriin varhaisessa vaiheessa

Tarkistus 36
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Velvollisuus tiedottaa tuotteisiin sisältyvistä 
aineista
Jatkokäyttäjät, jotka sisällyttävät
tuotteeseen ainetta tai valmistetta, josta on 
laadittu käyttöturvallisuustiedote, ja jotka 
jatkossa käsittelevät tai prosessoivat 
mainittua tuotetta, toimittavat 
käyttöturvallisuustiedotteen edelleen 
kaikille tuotteen tai sen johdoksen 
vastaanottajille. Yleisö ei ole vastaanottaja. 
Yleisöllä on oikeus pyytää tuotteen 
valmistajalta tai maahantuojalta 
valmistetun tai maahantuodun tuotteen 
sisältämiä aineita koskevat tiedot. Tuotteen 
valmistaja tai maahantuoja vastaa 
15 työpäivän kuluessa.
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Perustelu

Tuotteiden valmistajien, vähittäismyyjien ja suuren yleisön pitäisi pystyä saamaan selville, 
mitä erityisiä aineita sisältyy lopulliseen valmisteeseen, ja etsimään tarvittaessa 
turvallisempia valmisteita. 15 päivän aikaraja on sama kuin vastausaika (asetus 
1049/2001/ETY), johon mennessä yhteisön toimielinten on toimitettava hakijan pyytämät 
asiakirjat. 

Tarkistus 37
53 ARTIKLAN 2 A KOHTA

2 a. Liitteeseen XIII sisällytettyä ainetta 
sisältävän tuotteen maahantuontia ja 
markkinoille saattamista on pidettävä 
kyseisen aineen käyttämisenä.

Perustelu

REACH-ehdotuksessa ei yksilöidä määräyksiä luvanvaraisia aineita sisältävien tuotteiden 
maahantuonnille. Tuotteiden maahantuojilla on oltava samat velvollisuudet kuin muillakin, 
jotta voitaisiin suojella tehokkaasti ihmisten, erityisesti naisten ja heidän perheidensä 
terveyttä. Tämän korjaamatta jättäminen uhkaa vakavasti terveyden ja ympäristön suojelua 
sekä tiettyjen teollisuudenalojen kilpailukykyä.

Tarkistus 38
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Minkäänlaisia ryhmäpoikkeuksia ei pitäisi sallia, koska korvausperiaatteen täytäntöönpano 
on varmistettava kaikilta osin.

Tarkistus 39
55 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.
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erityisesti:
(a) voimassa oleva yhteisön 
erityislainsäädäntö, jossa asetetaan 
terveyden tai ympäristön suojeluun liittyvät 
vähimmäisvaatimukset aineen käytölle, 
esimerkiksi sitovat työperäisen altistuksen 
raja-arvot ja päästöjen raja-arvot;
(b) voimassa olevat oikeudelliset velvoitteet 
toteuttaa tarvittavat tekniset ja 
hallinnolliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että asiaankuuluvia 
aineen käyttöä koskevia terveyteen, 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä 
vaatimuksia noudatetaan.
Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja.

Perustelu

Minkäänlaisia ryhmäpoikkeuksia ei pitäisi sallia, koska korvausperiaatteen täytäntöönpano 
on varmistettava kaikilta osin.

Tarkistus 40
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Minkäänlaisia ryhmäpoikkeuksia ei pitäisi sallia, koska korvausperiaatteen täytäntöönpano 
on varmistettava kaikilta osin.

Tarkistus 41
57 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lupa on myönnettävä, jos aineen 
käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski, joka johtuu 
liitteessä XIII täsmennetyistä kyseisen 
aineen luontaisista ominaisuuksista, on 
asianmukaisesti hallinnassa liitteessä I 
olevan 6 jakson mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 

Poistetaan.
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osoitettu.
Komissio ei tarkastele:
(a) riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aineen 
päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty 
lupa neuvoston direktiivin 96/61/EY49 
mukaisesti;
(b) riskejä, jotka aiheutuvat 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä kyseisen aineen päästöistä 
pistelähteestä, joihin sovelletaan 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta 
sääntelystä tämän asetuksen 11 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY50 
16 artiklan nojalla annetun lainsäädännön 
mukaisesti;
(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, 
jotka aiheutuvat aineen käytöstä 
lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään neuvoston direktiivillä 
90/385/ETY51, neuvoston direktiivillä 
93/42/ETY52 tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 98/79/EY53.

Perustelu

Lupavaatimuksella pystytään varmistamaan suojelun korkea taso ainoastaan, jos erityistä 
huolta aiheuttavat aineet korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla aina, 
kun tämä on mahdollista. Muotoilun "riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa" säilyttäminen 
säädöstekstissä merkitsee sitä, että kannatetaan ympäristön kannalta erittäin huolestuttavien 
aineiden käytön ja päästämisen jatkamista riippumatta siitä, onko turvallisempia vaihtoehtoja 
käytettävissä. Tämä vaarantaisi merkittävällä tavalla REACH-järjestelmän tehokkuuden 
terveyden ja ympäristön suojelun osalta.

Päästörajat eivät sovi erittäin suurta huolta aiheuttavien kemikaalien sääntelyyn, eikä niillä 
voida taata suojelun korkeaa tasoa.

Tarkistus 42
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan 
nojalla, lupa voidaan myöntää, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 

3. Lupa on myönnettävä, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle, työtekijöiden 
ja herkkien väestönosien terveys mukaan 
luettuna, tai ympäristölle aineen käytöstä 
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riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia aineita 
tai tekniikoita ei ole saatavilla. Ennen tämän 
päätöksen tekemistä on tarkasteltava kaikkia 
seuraavia seikkoja:

aiheutuvan riskin ja jos soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla ja jos toteutetaan tarvittavat 
toimet altistumisen, päästöjen ja 
ympäristölle koituvien tappioiden 
minimoimiseksi. Ennen tämän päätöksen 
tekemistä on tarkasteltava kaikkia seuraavia 
seikkoja:

Perustelu

Johtuu 57 artiklan 2 kohdan poistamisesta. Luvan myöntämisestä voidaan tehdä pakollista, 
jos lupa on sosioekonomisesti perusteltu eikä soveltuvia vaihtoehtoja ole saatavilla. Lupa 
olisi myönnettävä ainoastaan, jos turvallisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla, jos kyseisen 
aineen käytölle on selkeää yhteiskunnallista tilausta ja jos toteutetaan tarvittavat toimet 
altistumisen, päästöjen ja ympäristölle koituvien tappioiden minimoimiseksi. Riskien 
arvioinnissa on otettava huomioon työntekijöille ja herkille väestönosille aiheutuvat riskit.

Tarkistus 43
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta.
Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille 
luville asetetaan tavallisesti määräaika.

6. Luville on vahvistettava ajanjaksot, 
joiden kuluttua lupaa on tarkasteltava 
uudelleen, ja niiden ehdoksi on asetettava 
korvaussuunnitelma ja niille voidaan 
asettaa myös muita vaatimuksia, myös 
seurantaa koskevia vaatimuksia. Luville 
asetetaan enintään viiden vuoden 
määräaika.

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia, koska niiden säännöllinen uudelleen 
tarkasteleminen mahdollistaa (ja edistää) sopeutumista tekniseen kehitykseen (esim. 
vaarallisia aineita, altistumista, sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja 
vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Tarkistus on yhdenmukainen nykyisten eliötorjunta-
aineita ja torjunta-aineita koskevan lainsäädännön kanssa. Jos lupia ei tarkastella uudelleen 
säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää turvallisempia vaihtoehtoja. 
Korvaussuunnitelman olisi kuuluttava erottamattoman osana kaikkiin lupahakemuksiin.
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Tarkistus 44
57 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Luvassa on täsmennettävä: 7. Luvassa on täsmennettävä:
(a) henkilö(t), jo(i)lle lupa myönnetään; (a) henkilö(t), jo(i)lle lupa myönnetään;

(b) aineen (aineiden) tunnistetiedot; (b) aineen (aineiden) tunnistetiedot;
(c) käyttötapa (käyttötavat), johon lupa 
myönnetään;

(c) käyttötapa (käyttötavat), johon lupa 
myönnetään;

(c a) aika, joksi lupa myönnetään;
(d) mahdolliset ehdot, joilla lupa 
myönnetään;

(d) mahdolliset ehdot, joilla lupa 
myönnetään;

(e) mahdollinen ajanjakso, jonka kuluttua 
lupaa on tarkasteltava uudelleen;

(e) ajanjakso, jonka kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen;

(f) mahdolliset valvontajärjestelyt. (f) mahdolliset valvontajärjestelyt.

(f a) korvaussuunnitelma.

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia, koska niiden säännöllinen uudelleen 
tarkasteleminen mahdollistaa ja edistää sopeutumista tekniseen kehitykseen (esim. vaarallisia 
aineita, altistumista, sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja vaihtoehtojen 
saatavuuden pohdintaa). Jos lupia ei tarkastella uudelleen säännöllisin väliajoin, menetetään 
tilaisuus kehittää turvallisempia vaihtoehtoja. Kaikkiin lupahakemuksiin olisi kuuluttava 
erottamattomana osana korvaussuunnitelma.

Tarkistus 45
58 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen lupien, joille on asetettu 
määräaika, katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 
ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, 
kolmannen ja neljännen alakohdan 
mukaisesti.

1. Lupien katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 
ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, 
kolmannen ja neljännen alakohdan 
mukaisesti. Hakijan on toimitettava 
ajantasaistettu versio alkuperäiseen 
hakemukseen sisältyvästä sosioekonomisesta 
analyysista, vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta
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Jos hakija ei pysty osoittamaan, että riski 
on asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu versio 
alkuperäiseen hakemukseen sisältyvästä 
sosioekonomisesta analyysista, 
vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta.

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

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on yhdenmukaisuus lupien määräaikaisuuden kanssa sekä 
korvaamisperiaatteen täytäntöönpano.

Tarkistus 46
58 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Sellaisissa tapauksissa, joissa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuu vakava 
ja välitön vaara, komissio voi 
oikeasuhteisuuden huomioon ottaen 
keskeyttää luvan voimassaolon, kunnes 
tarkistaminen on suoritettu.

Sellaisissa tapauksissa, joissa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuu vaaraa,
komissio voi oikeasuhteisuuden huomioon 
ottaen keskeyttää luvan voimassaolon, 
kunnes tarkistaminen on suoritettu.

Perustelu

Vakavan ja välittömän vaaran määrittelemiseksi ei ole olemassa kriteerejä. Näin ollen 
komission kuuluu päättää kriteerien perusteella, keskeytetäänkö, muutetaanko vai 
kumotaanko jonkin luvan voimassaolo tarkistamisen aikana, vai ei.

Tarkistus 47
59 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Lupahakemuksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

4. Lupahakemuksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

(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 (b) hakemuksen jättävän henkilön tai 
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henkilöiden nimi ja yhteystiedot; 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 sekä 
riskinhallintatoimenpiteistä, ellei sitä ole jo 
toimitettu osana rekisteröintiä.

(d a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;
(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

Yhdenmukaisuus lupien määräaikaisuutta ja korvaussuunnitelmaa koskevien tavoitteiden 
kanssa. Luvan olisi sisällettävä korvaussuunnitelma ja riskinhallintatoimenpiteiden olisi 
oltava erottamaton osa lupahakemusta.

Tarkistus 48
59 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Hakemukseen voidaan liittää: Poistetaan.
(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 
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korvaamista koskeva suunnitelma, johon 
sisältyy tutkimus ja kehittäminen, sekä 
hakijan ehdottamia toimia koskeva 
aikataulu.

Perustelu

Johtuu 59 artiklan 4 kohtaan esitetystä tarkistuksesta, minkä vuoksi mainitut säännökset ovat 
pakollisia.

Tarkistus 49
59 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Hakemukseen ei liitetä mitään 
seuraavista tiedoista:

Poistetaan.

(a) riskit, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aineen 
päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty 
lupa direktiivin 96/61/EY mukaisesti;
(b) riskit, jotka aiheutuvat vesiympäristölle 
tai vesiympäristön välityksellä aineen 
päästöistä pistekuormituslähteestä, mihin 
sovelletaan vaatimusta ennalta 
tapahtuvasta sääntelystä edellä olevan 
11 artiklan 3 kohdan sekä direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan nojalla annetun 
lainsäädännön mukaisesti;
(c) ihmisten terveydelle koituvat riskit, jotka 
aiheutuvat aineen käytöstä lääkinnällisessä 
laitteessa, mitä säännellään direktiiveillä 
90/385/ETY, 93/42/ETY tai 98/79/EY.

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon kyseisten kemikaalien monet eri käyttötavat – erityisesti, kun on 
kyse lainsäädännöstä, joka ei koske aineiden ympäristövaatimuksia, tai joka koskee myös 
muita mahdollisia päästön tai altistumisen lähteitä. Päästörajat eivät sovi erityistä huolta 
aiheuttavien kemikaalien sääntelyyn, eikä niillä voida taata ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun korkeaa tasoa – etenkin, kun on kyse PBT- ja vPvB-aineista. On tärkeää, että 
lupahakemuksissa otetaan huomioon kaikki ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
riskit, vaikka aineille olisikin vahvistettu päästörajat.
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Tarkistus 50
62 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden velvollisuus Velvollisuus merkitä vaarallisia aineita 
sisältävät tuotteet

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

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

Kaikki aineet, joille lupa on myönnetty, ja 
kaikki valmisteet ja tuotteet, jotka sisältävät 
aineita, joiden käyttö on sallittu näissä 
valmisteissa ja tuotteissa, on merkittävä. 
Merkintä sisältää 
(a) aineen nimen,
(b) aineen luokittelun ja vastaavan 
tunnuksen sekä aineen vaarallisuutta 
ilmaisevan tunnuksen direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti,
(c) tiedon siitä, että aine on luvanvarainen
(d) asianmukaisen käytön, jota varten lupa 
on myönnetty.

Perustelu

Ehdotettu luvanhaltijoiden velvollisuus ei nosta tietoisuuden tasoa riittävällä tavalla. On 
välttämätöntä, että monet kemikaalien käyttäjät valmisteteollisuudessa, toimitusketjussa, 
yleisön keskuudessa ja jätehuollon hallinnan alalla voivat saada tietoja erittäin suurta huolta 
aiheuttavien kemikaalien käytöstä.

Tarkistus 51
65 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 
130 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, herkät 
väestöosat mukaan luettuna, vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 
130 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
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markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Perustelu

REACH-järjestelmään liittyvien rajoitusten yhteydessä olisi erityisesti otettava huomioon 
herkille väestöosille aiheutuvat riskit.

Tarkistus 52
70 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Jos kyseessä on aine, jota on jo 
säännelty liitteessä XVI ja jos 65 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, komissio 
valmistelee liitettä XVI koskevan 
muutosehdotuksen kolmen kuukauden 
kuluessa sosioekonomisesta analyysista 
vastaavan komitean lausunnon 
vastaanottamisesta tai, jos kyseinen 
komitea ei anna lausuntoa, 68 artiklassa 
vahvistetun määräajan päättymisestä, sen 
mukaan kumpi näistä ajankohdista on 
aiempi.
Jos muutosluonnos ei ole 
kemikaaliviraston minkään lausunnon 
mukainen, komissio antaa liitteenä 
yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavaisuuksien syistä.
Jos kyseessä on aine, jota ei ole vielä 
säännelty liitteessä XVI, komissio tekee 
tässä tapauksessa määritellyn aikarajan 
kuluessa ehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle liitteen XVI 
muuttamisesta.

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin 76/769/ETY mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto 
osallistuvat kemikaalien tiettyjä rajoituksia koskevien päätösten tekemiseen, kuten ftalaattien 
käytön kieltämiseen tietyissä leikkikaluissa. Tarkistuksella pyritään säilyttämään tämä 
käytäntö eikä lisäämään komission valtaa.
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Tarkistus 53
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) riskinarviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot 
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista 
ja kaikista muista tämän asetuksen alaan 
liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvia riskejä;

(c) Riskien ja vaihtoehtojen 
arviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot 
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista 
ja arvioi vaihtoehtojen saatavuutta ja
kaikkia muita tämän asetuksen alaan 
liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia 
riskejä;

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus: jos komitean nimeä ja toimialaa muutetaan, vastaavat muutokset 
on tehtävä kaikkialle tekstiin. Tarkistus vahvistaa sitä, että turvallisempien vaihtoehtojen 
saatavuus on aina otettava huomioon päätettäessä lupien myöntämisestä.

Tarkistus 54
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 neljästä 
komission nimittämästä edustajasta ja 
kymmenestä neuvoston Euroopan 
parlamenttia kuullen nimittämästä 
edustajasta, joista neljä on valittava 
tasapuolisesti kuluttajia, haavoittuvia 
ihmisryhmiä, teollisuutta ja pk-yrityksiä 
edustavista järjestöistä saadun 
kokeneisuuden perusteella.

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpanon olisi oltava erittäin tasapainoinen. On välttämätöntä taata 
kaikkien toimielinten mahdollisuus osallistua mukaan lukien Euroopan parlamentin 
kuuleminen. Samoin on taattava tasapuolisesti kuluttajia, haavoittuvia ihmisryhmiä, 
teollisuutta (suurteollisuus) ja pk-yrityksiä edustavista järjestöistä eli kaikista ryhmistä, joihin 
lainsäädäntö vaikuttaa. Viittaus haavoittuviin ihmisryhmiin johtuu Hiltrud Beyerin 
esittämistä tarkistuksista, ja siihen kuuluvat erityisen herkät ryhmät, kuten vastasyntyneet, 
pienet lapset, raskaana olevat ja imettävät naiset sekä ikäihmiset.
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Tarkistus 55
115 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään 
kemikaaliviraston hallussa olevien 
asiakirjojen osalta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/200157 
nojalla. Kemikaalivirasto asettaa tällaiset 
tiedot pyynnöstä saataville 73 artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

1. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin luottamuksellisiin 
tietoihin, joita ei luetella 116 artiklassa, 
myönnetään kemikaaliviraston hallussa 
olevien asiakirjojen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1049/200157 nojalla. Pyynnöstä 
kemikaalivirasto asettaa tällaiset tiedot 
julkisesti saataville verkkosivulla 73 artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Perustelu

On selvennettävä, että 115 artikla koskee vain "harmaan vyöhykkeen" tietoja, joita ei mainita 
erikseen 116 artiklassa (aina luottamuksellisia tai ei-luottamuksellisia). Kun oikeus saada 
tietoja on myönnetty, se olisi julkistettava samalla tavalla kuin tieto, joka on aina ei-
luottamuksellista.

Tarkistus 56
122 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
kemikaalivirasto suorittamaan tarkastuksia 
sekä toteuttamaan toimintaansa, ja 
kemikaaliviraston on määritettävä 
valvontajärjestelmän harmonisointia ja 
tehostamista koskevat suuntaviivat.

Perustelu

Reach-järjestelmän hallinnointi edellyttää, että asetuksen säännökset pannaan täytäntöön 
yhdenmukaisella tavalla koko yhteisellä markkina-alueella, ja lisäksi tarvitaan tehokas 
valvontajärjestelmä. Kemikaalivirastolla on näin ollen oltava oikeus vaatia, että jäsenvaltiot 
suorittavat tarkastuksia ja toteuttavat tarvittavia toimia.

Tarkistus 57
123 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 

1. Jäsenvaltioiden on kemikaaliviraston 
laatimien tiettyjen ohjesääntöjen 
perusteella säädettävä tämän asetuksen 
säännösten rikkomisen seuraamuksista ja 
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täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista.

ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle ja 
kemikaalivirastolle 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Perustelu

Jos jäsenvaltioiden annetaan yksin päättää seuraamuksista, johtaa se erilaisten 
seuraamusjärjestelmien syntymiseen EU:ssa. Reach-asetusehdotuksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa ainoastaan yhdenmukaisten seuraamusjärjestelmien ja toimien johdonmukaisen 
toteuttamisen avulla.

Tarkistus 58
LIITE I, 0.5 KOHTA, 4 ALAKOHTA

4. PBT- ja vPvB-aineiden arviointi 4. PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–
4 vaiheissa saatujen tulosten perusteella, että 
aine tai valmiste täyttää perusteet, joiden 
mukaan se on luokiteltava vaaralliseksi 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti, tai se on arvioitu 
PBT- tai vPvB-aineeksi, on 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsiteltävä 
myös seuraavia vaiheita:

Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–
4 vaiheissa saatujen tulosten perusteella, että 
aine tai valmiste täyttää perusteet, joiden 
mukaan se on luokiteltava vaaralliseksi 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti, tai se on arvioitu 
PBT- tai vPvB-aineeksi tai on muita päteviä 
syitä huoleen, on 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsiteltävä 
myös seuraavia vaiheita:

Perustelu

Ei ole järkevää, että altistuksen arviointi ja riskin karakterisointi jätetään automaattisesti 
tekemättä aineista, joita ei luokitella PBT/vPvB-aineiksi tai jotka eivät niitä ole, kuten 
ehdotuksessa tehdään. Esimerkiksi altistuminen aineille, joita käytetään paikallisesti suurina 
määriä, saattaa vahingoittaa paikallista ympäristöä, vaikka aine ei täytä 
ympäristöluokituksen vaatimuksia.

Tarkistus 59
LIITE I, 1.4.1. KOHTA

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1–3 saatujen tulosten perusteella, ja 

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1–3 saatujen tulosten perusteella, ja 
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siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistuksen kesto 
ja taajuus. Altistusskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja mahdollisesti tietyille 
alaryhmille (esim. lapset, raskaana olevat 
naiset) sekä erilaisille altistusreiteille. 
Perustelujen on oltava kattavat, ja niissä on 
täsmennettävä muun muassa käytettyjen 
raakatietojen valinta, altistusreitti (suun 
kautta, ihon kautta, hengitysteitse) sekä 
altistuksen kesto ja taajuus sille aineelle, 
jonka DNEL on kyseessä. Jos altistus voi 
tapahtua useamman reitin kautta, on DNEL-
arvo vahvistettava kullekin reitille erikseen 
ja kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistukselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa on 
otettava huomioon muun muassa seuraavat 
tekijät:

siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistuksen kesto 
ja taajuus. Altistusskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja herkille väestönosille
sekä erilaisille altistusreiteille. Perustelujen 
on oltava kattavat, ja niissä on 
täsmennettävä muun muassa käytettyjen 
raakatietojen valinta, altistusreitti (suun 
kautta, ihon kautta, hengitysteitse) sekä 
altistuksen kesto ja taajuus sille aineelle, 
jonka DNEL on kyseessä. Jos altistus voi 
tapahtua useamman reitin kautta, on DNEL-
arvo vahvistettava kullekin reitille erikseen 
ja kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistukselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa on 
otettava huomioon muun muassa seuraavat 
tekijät:

i) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä lajien 
sisäisestä ja välisestä vaihtelusta johtuva 
epävarmuus;

i) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä lajien 
sisäisestä ja välisestä vaihtelusta johtuva 
epävarmuus;

ii) vaikutuksen luonne ja vakavuus; ii) vaikutuksen luonne ja vakavuus;

iii) väestöryhmä, johon altistumista koskevat 
määrälliset ja/tai laadulliset tiedot liittyvät.

iii) väestöryhmä, johon altistumista koskevat 
määrälliset ja/tai laadulliset tiedot liittyvät.

(iv) herkkien väestönosien erityiset 
herkkyydet;
(v) mahdolliset tiedot poikkeuksellisista 
vaikutuksista, erityisesti tapauksissa, joissa 
toimintatapa on tuntematon tai kuvattu 
riittämättömästi; 
(vi) mahdollinen rinnakkainen 
altistuminen muille kemikaaleille;

Perustelu

EP katsoo, että" lasten terveyden suojeleminen ympäristösairauksilta on olennaisen tärkeä 
investointi riittävän inhimillisen ja taloudellisen kehityksen takaamiseksi" (Paulsenin mietintö 
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Euroopan ympäristö- ja terveysstrategiasta) ja on pyytänyt erityisiä rajoituksia, joilla herkkiä 
väestönosia suojellaan kemikaalien vaikutuksilta (Riesin mietintö Euroopan ympäristö- ja 
terveysstrategiasta). REACH-järjestelmän olisi aina suojeltava herkimpiä väestönosia

Tarkistus 60
LIITE V, 7.1.1. (a) KOHTA (uusi) 

SARAKE 1
7.1.a Hajoaminen
7.1a.1. Bioottinen
7.1a.1.1. Nopea biohajoavuus
SARAKE 2
7.1a. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
simulaatiotutkimuksia (liitteessä VII olevat 
7.2.1.2–7.2.1.4 kohdat) 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos liitteen I 
mukaisen kemikaaliturvallisuusarvioinnin 
perusteella aineen hajoamista on tutkittava 
tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.
7.1a.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä 
epäorgaanisille aineille.

Perustelu

Otetaan uudelleen käyttöön niiden aineiden testaukset, joita tuodaan maahan 1–10 tonnia 
vuodessa komission ehdotusluonnoksessaan esittämän suunnitelman mukaisesti. Jos testejä ei 
oteta uudelleen käyttöön, kaksi kolmasosaa REACH-asetuksen piiriin kuuluvista aineista jää 
erityistä huolta aiheuttavan ratkaisevan ominaisuuden testauksen ulkopuolelle. Sanamuoto on 
suoraan liitteestä VI. Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaava osa liitteessä VI on 
poistettava.
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