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LYHYET PERUSTELUT

REACH-ehdotus on tärkeä askel terveellisemmän ja ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan 
luomiseksi Eurooppaan ja sillä myös varmistetaan kemianteollisuuden kilpailukyky ja 
parannetaan kemikaalien yhtäläisiä toimintaolosuhteita sisämarkkinoilla.

REACH antaa mahdollisuuden enemmän ympäristöä painottavaan tekniseen kehitykseen. 
Ympäristöteknologian markkinat kasvavat nykyään 5–20 prosentin vuosivauhdilla. REACH 
lisää tietämystä kaikista aineista ja tekee tutuksi uusia tekniikoita, uusia aineita ja uusia 
yhtiöitä. Tässä suhteessa REACH on tärkeä Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Teollisuuden on kuitenkin aina parannettava suoristuskykyään etenkin kansainvälisillä
markkinoilla. Toimiva sääntelyjärjestelmä on yksi monista asioista, jotka vaikuttavat 
teollisuuden kilpailukykyyn ja yhtiöiden päätöksiin kehityssuunnista. Yksinkertaistaminen 
sulauttamalla useita direktiivejä yhdeksi ja kemikaaleja koskevien yhteisön sääntöjen 
olemassaolo on hyödyllistä teollisuudelle ja samaten kuluttajille.

Jotta ehdotuksesta tulisi yksinkertaisempi ja tehokkaampi, sen toimivuus lisääntyisi ja pk-
yritysten kustannukset vähentyisivät, valmistelija ehdottaa seuraavia muutoksia:

Soveltamisala

Toimivuuden takia soveltamisala on määriteltävä kapeammaksi:

– Kierrätetyille materiaaleille on myönnettävä vapautus, sillä nämä ovat korvaamattomia 
kestävälle kehitykselle ja niiden käyttöä ei pitäisi rajoittaa REACH:ssä.

– Mineraaleille, malmeille ja muille luonnossa esiintyville, kemiallisesti muuttamattomille 
aineille on myönnettävä vapautus silloin, kun niitä ei voida luokitella karsinogeenisuutta, 
mutageenisuutta ja lisääntymismyrkyllisyyttä aiheuttaviksi aineiksi. Malmit ja väkevöitteet 
kuljetetaan irtotavarana laitoksiin, joilla on jo yhteisön sääntöjen mukainen lupa, joten niistä
ei aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

– Paperinvalmistuksessa käytettäville massoille on myönnettävä vapautus, sillä ei saavuteta 
mitään lisäarvoa vaatimalla tällaisten haitattomien materiaalien kallista testausta ja 
rekisteröintiä.

Huolehtimisvelvollisuus ja tiedotus toimitusketjussa

Eräs REACH:n hyvin tärkeä näkökulma on tiedon jakaminen toimitusketjun välityksellä, jotta 
yhtiöt voivat toimia parhaimmalla tavalla ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Jatkokäyttäjien ja kuluttajien oikeutta saada asianmukaista tietoa kemikaaleista on 
vahvistettava. Valmistelija ehdottaakin, että REACH:ssä otetaan käyttöön yleinen 
huolehtimisvelvollisuusperiaate. Kuluttajalla on lisäksi aina oltava oikeus tietää, mitä vaarallisia 
aineita tuotteet sisältävät.



PE 353.595v03-00 4/165 AD\579754FI.doc

FI

Rekisteröinti

Rekisteröintivaatimuksia on yksinkertaistettava ja ympäristönsuojelun määrää on samalla 
vahvistettava:

– Yhtiöille, jotka ovat jo rekisteröineet aineen jotakin käyttötarkoitusta varten, on kehitettävä
yksinkertaisempi menetelmä, kun ne haluavat rekisteröidä saman aineelle muita 
käyttötarkoituksia. 

– Vaaditun tiedon määrän on perustuttava tuotannon keskiarvoon kolmelta edeltävältä
vuodelta kuluvan kalenterivuoden sijasta. Näin järjestelmässä on mahdollisuus ottaa 
huomioon tuotantomäärien vaihtelut.

– Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (TKSTK) koskevien 
pakollisten tietojen vaatimuksia on rajoitettava. TKSTK-ohjelman aikana tiedonvaihtoa ei 
tarvita toimitusketjussa.

– Äkillistä myrkyllisyyttä, biohajoavuutta ja levien kasvun estämistä koskevien tietojen on 
oltava pakollisia kaikille aineille.

Tuotteiden sisältämät aineet

Ehdotuksen 6 artikla kattaa sellaisten aineiden rekisteröinnin, joita vapautuu tarkoituksella 
ja/tai vahingossa tuotteista. Koska 6 artiklan säännökset kattavat myös maahantuodut tuotteet, 
sanamuodolla on suuria vaikutuksia kauppaan, ja melkein kaikki kauppakumppanit ovat 
ilmaisseet huolensa nykyisestä sanamuodosta. Komission ehdotus on tässä kohdin erityisen 
moniselitteinen aineiden vapautumisen tiedostamisen, kohtuullisesti ennakoitavan käytön ja 
haittavaikutusolettamien osalta. Ei ole myöskään olemassa menetelmää, jonka mukaisesti 
viranomaiset voivat vaatia tietoja ilman valmistajan tai maahantuojan ennakkoilmoitusta.

Tästä syystä ehdotetaan seuraavia yksinkertaistuksia ja parannuksia:

– Kemikaalivirasto on valtuutettava pyytämään vapautuneen aineen rekisteröintiä
ongelmatapauksissa.

– Edellytysten, joiden perusteella kemikaalivirasto voi pyytää rekisteröintiä, on perustuttava 
riskeihin yhteensopivuuden varmistamiseksi WTO:n määräysten kanssa.

– Edellytysten on vastattava ehdotuksen arviointiosassa olevia edellytyksiä.

– Kemikaaliviraston ei tarvitse tutkia tapauksia, joissa tiedot ovat jo viraston saatavilla 
aikaisemman rekisteröinnin takia.

Yksi aine yksi rekisteröinti -menettely ja kustannusten jakaminen

Eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttö tehdään jo REACH:ssä pakolliseksi, mikä on 
erittäin myönteistä. Testaustietojen yhteiskäytön olisi mahdollisimman pitkälle oltava 
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REACH:n perusperiaate, ja siitä syystä on pyrittävä "yksi aine yksi rekisteröinti" 
-menettelyyn, jossa tietoja käytetään yhteisesti kaikissa samaa ainetta käyttävissä yrityksissä. 
Tällaisella menettelyllä vähennetään kustannuksia ja byrokratiaa sekä parannetaan tiedon 
laatua, sillä kaikkien yritysten saatavilla on enemmän tietoa. Menettely voisi perustua 
seuraavanlaiseen malliin: Ensin tehdään vapaaehtoinen sopimus tarvittaessa välimiesten 
avustuksella. Jos sopimukseen ei päästä, kustannusten jakamiseksi käytetään puolueetonta 
järjestelyä. Tällä tavoin kaikki rekisteröijät maksavat aiheutuvista testauskustannuksista yhtä
suuren osan. Tällainen järjestely olisi avointa ja sillä turvattaisiin pienempiä markkinavoimia 
edustavien osapuolten (pääasiassa pk-yritysten) edut.

Priorisointi

REACH:n kustannukset voivat olla korkeat joidenkin pieninä määrinä tuotettavien aineiden 
osalta, mikä saattaa johtaa aineiden vetämiseen markkinoilta pikemminkin taloudellisista kuin 
ympäristösyistä. On tarpeetonta sanoa, ettei ratkaisua löydetä höllentämällä tietovaatimuksia. 
Järjestelmään on kuitenkin rakennettava jonkinlainen menettely sen varmistamiseksi, että
ongelmalliset erikoisaineet voidaan tunnistaa helposti.

Valmistelija toivoo tästä syystä, että pieninä määrinä tuotettavien aineiden järjestelmää
muutettaisiin niin, että tarkempi tietopyyntö perustuu todelliseen tarpeeseen. Tiedon 
keräämisen alkuvaihe, jota seuraa kemikaaliviraston tekemä arvio lisätiedon tarpeesta, voisi 
olla aloituskohta tällaiselle järjestelmälle.

Kemikaaliviraston asema

Kemikaalivirastolla on oltava vastuu päätöksenteosta kaikissa REACH:n vaiheissa. Vain tällä
tavalla varmistetaan yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikkien rekisteröijien tasavertaiselle 
kohtelulle ja yhteinen standardi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelulle yhteisössä. 
Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on vastaisuudessakin tehtävä arviointiin liittyvä
tekninen työ, koska niillä on nyt ja myös tulevaisuudessa erityisasiantuntemusta, mutta 
koordinoinnin ja päätöksenteon on kuuluttava yksinomaan kemikaalivirastolle. Virastolle on 
tästä syystä annettava vastuu seuraavista asioista:

– aineita koskevien olemassa olevien tietojen keruu ja antaminen yleisesti saataville, varsinkin 
uusista jäsenvaltioista, joissa valtio on tähän mennessä huolehtinut kemikaalien kaikesta 
valvonnasta,

– rekisteröintimenettelyn mukaisten testausehdotusten arviointi,

– asiakirja-aineiston arviointi ja aineen arviointi,

– säännöllisesti päivitettävien arviointiohjelmien laatiminen ja tehtävien delegointi 
jäsenvaltioiden eri viranomaisille, jotka tekevät varsinaisen arviointityön.

Jäsenvaltiot vaikuttavat päätöksentekoon jäsenvaltioiden komiteassa olevan edustajansa kautta 
ja tietojenvaihtofoorumin yhteydessä.

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset)
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Valmistelija katsoo, että pk-yritysten kustannuksia voidaan vähentää monella tavalla. 
Ensinnäkin pk-yritykset, jotka toimivat useiden tuottajien ja/tai maahantuojien muodostamilla 
markkinoilla, hyötyvät "yksi aine yksi rekisteröinti" -menettelyn mukaisesta laajennetusta 
testaustietojen yhteiskäytöstä. Lisäksi pk-yritykset, jotka toimivat vain muutaman tuottajan 
ja/tai maahantuojan muodostamilla markkinoilla, jolloin tietojen yhteiskäyttö ei ole riittävää, 
välttäisivät priorisointimenetelmän avulla tarpeettoman testauksen.

Jäsenvaltiot voivat myös tarjota taloudellista apua pk-yrityksille erikoistilanteissa näiden
rekisteröinnin helpottamiseksi ja testauskustannusten vähentämiseksi. Voimassa olevan 
valtionapua koskevan de minimis -lausekkeen nojalla kaikki avustus, joka ei ylitä 100 000 
euroa kolmen vuoden ajanjaksolla, on sallittua. Pk-yritysten "ryhmäpoikkeuksissa" sallitaan 
myös jossakin määrin valtionapu investointeja varten (jolla voidaan osittain kattaa myös 
testauskustannukset).

Lopuksi, mikäli REACH:n todetaan aiheuttavan huomattavia ongelmia erityisaloilla ja/tai 
tietyillä alueilla, joilla monet pk-yritykset toimivat (esimerkiksi tekstiili- ja nahkateollisuus), 
eräs mahdollisuus olisi käyttää kasvun mukauttamiseen tarkoitettua rahastoa, jota parhaillaan 
perustetaan uusien rakenne- ja koheesiorahastojen alaisuuteen.

REACH:n kansainväliset näkökohdat

REACH:n odotetaan olevan ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuista kemikaalien testaus-, 
arviointi- ja rekisteröintijärjestelmää. REACH on tästä syystä yhdistettävä mahdollisimman 
pitkälle muihin kansainvälisiin ohjelmiin, kuten "Global HPV Portal", jolla julkistetaan tietoja 
suurina määrinä tuotettujen kemikaalien vaaroista. Tällä tavoin varmistetaan yhdenmukaisuus 
WTO:n sääntöjen kanssa ja luodaan teollisuudelle, hallituksille ja kansalaisjärjestöille perusta 
tiedon vaihtoa varten.

EU:n on myös tehtävä aloitteita kahdenvälisten sopimusten tekemisestä kolmansien maiden 
kanssa testaustietojen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Lisäksi aineita koskevat ei-
luottamukselliset tiedot, jotka on kerätty REACH:n mukaisesti, on annettava kansainväliseen 
yhteiskäyttöön. EU:n on tarjottava kehitysmaille apua kemiallisten järjestelmien perustamiseen 
ja tiedonsiirtoon sekä autettava REACH:n vaatimusten täyttämisessä, sillä on tärkeää, että
näiden maiden kanssa käytävää kauppaa ei rajoiteta sen takia, että ne mahdollisesti ovat 
kykenemättömiä siihen.

Tutkimustoiminta

REACH:n täytäntöönpanoa on täydennettävä yhdennetyillä puitteilla, joissa kehitetään ja 
tuetaan vaarallisten kemikaalien vaihtoehtojen tutkimusta. Hyvä esimerkki on Massachusetts, 
jossa kemikaalien turvallisuutta koskevan lainsäädännön nojalla on perustettu tällaista 
tutkimusta tekevä laitos, joka antaa tulokset teollisuuden käyttöön. 

Kestävän kehityksen tutkimukselle kemianteollisuudessa on perustettava yhteisön ohjelma tai 
"virtuaali-instituutti" esimerkiksi uuden julkis-yksityisen kumppanuuden "eurooppalainen 
teknologiayhteisö kestävälle kehitykselle kemianteollisuudessa" alaisuuteen. Tälle aloitteelle on 
harkittava lisärahoitusta, kun keskustellaan seuraavasta tutkimuksen puiteohjelmasta.
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1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Lisätutkimusta tarvitaan myös vaihtoehtoisissa testausmenetelmissä, joilla voidaan vähentää
eläinkokeita ja pienentää testauskustannuksia. Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta annetussa neuvoston direktiivissä 86/609/ETY vaaditaan 
vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittämistä ja arviointia. Euroopan eläinkokeita 
korvaavien menetelmien kehittämiskeskus on perustettu vastauksena mainittuun direktiiviin. 
Tällaisiin aloitteisiin tarvitaan lisää taloudellista tukea ja niiden soveltamisalaa on laajennettava 
ottamaan perustutkimus mukaan.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) EU:n kemikaalilainsäädännön 
tavoitteena olisi oltava uusien 
jäsenvaltioiden kapasiteetin kehittäminen, 
jolla pyritään varmistamaan terveyden ja 
ympäristön suojelun korkea taso.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

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

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

REACH-järjestelmän täytäntöönpanoa 
koskevien tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla, erityisesti hyvin pienille 
yrityksille, joita ei pidä rasittaa 
suhteettomasti 
täytäntöönpanomenettelyillä.
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Perustelu

Alustaa "huolehtimisvelvollisuuden" periaatteen käyttöönottamista myöhemmissä
tarkistuksissa.

REACH-järjestelmän on oltava yrityksille, myös hyvin pienille yrityksille, mahdollisuus 
osallistua eikä este, joka sulkee ne ulkopuolelle.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

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

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

Perustelu

Kyseisten aineiden arviointi olisi keskitettävä kemikaalivirastolle.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE
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(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. Tämä
tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita 
valmistaville tai maahantuoville yrityksille, 
kuitenkin vain silloin kun ne valmistavat tai 
tuovat maahan ainetta yli tietyn määrän, jotta 
ne voisivat suoriutua tehtävän aiheuttamasta 
taakasta. Kyseisten yritysten olisi 
toteutettava tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan 
suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti.

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. Tämä
tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita 
valmistaville tai maahantuoville yrityksille, 
kuitenkin vain silloin kun ne valmistavat tai 
tuovat maahan ainetta yli tietyn määrän, jotta 
ne voisivat suoriutua tehtävän aiheuttamasta 
taakasta. Kyseisten yritysten olisi 
toteutettava tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan 
suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti. 
Tähän sisältyy myös velvollisuus kuvata, 
dokumentoida ja ilmoittaa avoimesti ja 
asianmukaisella tavalla riskit, joita kunkin 
aineen tuotantoon, käyttöön ja myyntiin 
liittyy. Tuottajien ja jatkokäyttäjien on 
valittava tuotettava tai käytettävä aine 
kaikkein turvallisimmista käytettävissä
olevista aineista.

Perustelu

Johtuu 1 artiklassa tarkoitetun huolehtimisvelvollisuuden uudelleenkäyttöönotosta.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

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

(17) Jotta aineiden 
kemikaaliturvallisuusarvioinnit pystytään 
suorittamaan tehokkaasti, aineiden 
valmistajien ja maahantuojien on saatava 
tietoja näistä aineista, ja tällöin on 
arvioitava riskit sekä turvallinen käyttö
tosiasiallisen altistumisen perusteella. 
Olemassa olevat tiedot, jotka 
liikesalaisuuden periaatteen mukaisesti 
säilytetään luottamuksellisina, on 
annettava käyttöön ennen uusien kokeiden, 
erityisesti eläinkokeiden, tekemistä.

Perustelu

Olemassa olevien tietojen hyödyntäminen nopeuttaa tutkintaprosessia ja auttaa välttämään 
eläinkokeita.
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Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia 
varten sekä avoimuuden toteutumiseksi näitä
aineita koskevat tiedot ja muut asiaan 
liittyvät tiedot, kuten tiedot 
riskinhallintatoimenpiteistä, olisi toimitettava 
viranomaisille, lukuun ottamatta määriteltyjä
tapauksia, joissa näiden tietojen 
toimittaminen olisi kohtuutonta.

(18) Täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia 
varten sekä avoimuuden toteutumiseksi näitä
aineita koskevat tiedot ja muut asiaan 
liittyvät tiedot, kuten tiedot 
riskinhallintatoimenpiteistä, olisi toimitettava 
kemikaalivirastolle, lukuun ottamatta 
määriteltyjä tapauksia, joissa näiden tietojen 
toimittaminen olisi kohtuutonta.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

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

(23) Pitäisi säätää, että yksi rekisteröijä
toimittaa tiedot usean rekisteröijän puolesta 
sellaisten sääntöjen mukaisesti, joilla 
varmistetaan, että kaikki vaaditut tiedot 
tulevat toimitetuiksi samalla kun aiheutuvat 
kustannukset voidaan jakaa. Olisi kuitenkin 
annettava asianmukaiset säännöt, joilla 
turvataan pk-yritysten pääsy tähän 
yhteenliittymään ja edustus siinä.

Perustelu

Olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, joiden ansiosta pk-yrityksillä on varaa 
osallistua kyseiseen yhteenliittymään ja joilla turvataan pk-yritysten edustus ja puolustetaan 
niiden etuja.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 28 A KAPPALE (uusi)
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28 a. Järjestelmän toimivuuteen liittyvistä
syistä jätteet ja materiaalit, joita käytetään 
toissijaisena raaka-aineena tai energian 
lähteenä, on vapautettava sääntelystä. 
Arvojen generointi ("valorisaatio") 
jätteistä ja materiaaleista, joita käytetään 
toissijaisena raaka-aineena tai energian 
lähteenä hyödyntämistoimissa, tukee 
osaltaan EU:n tavoitetta kestävästä
kehityksestä, ja tässä asetuksessa ei esitetä
vaatimuksia, jotka vähentävät kannustimia 
tällaiseen kierrätykseen ja hyötykäyttöön.

Perustelu

Kierrätettyjen raaka-aineiden sisällyttäminen REACH:n soveltamisalaan saattaisi haitata 
kierrätystä ja hyötykäyttöä vakavasti ja siten lisätä uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä. Olisi tehtävä selväksi, että a) vältetään kaksoislainsäädäntöä, ja että b) REACH ei 
mitenkään estä kierrätystä. Kierrätystoimia, toimilupia ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä
"jätteistä tuotettuna toissijaisena raaka-aineena" säännellään jo olemassa olevassa yhteisön 
lainsäädännössä.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 28 B KAPPALE (uusi)

(28 b) Järjestelmän toimivuuteen, 
yhtenäisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen 
liittyvistä syistä teknis-tieteellisen 
asiantuntijaryhmän olisi käytävä läpi 
liitteiden II ja III (vapautukset 
rekisteröintivelvollisuudesta) sisältämät 
aineet, jotta voitaisiin laatia kriteerit 
nimikkeiden sisällyttämiselle näihin 
liitteisiin. Kriteereiden laatimisen myötä
liitteiden sisällöt voitaisiin päivittää
vastaamaan nykyisiä periaatteita, ja uusia, 
liitteiden vaatimukset täyttäviä aineita 
voitaisiin ottaa mukaan näihin liitteisiin.

Perustelu

Asetusehdotuksen aineiden rekisteröintipoikkeuksia koskevat liitteet II ja III ovat perua 
1960- ja 1970-luvuilta, eikä niitä ole sen jälkeen päivitetty, minkä seurauksena unioniin 
myöhemmin liittyneet jäsenvaltiot eivät ole voineet vaikuttaa niiden sisältöön. Mikäli liitteitä
II ja III ei uudisteta, tulevat ne aiheuttamaan epävarmuutta ja sekaannusta yrityksissä. 
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Uudistusten avulla parannettaisiin REACH-ehdotuksen käytännöllisyyttä, yhtenäisyyttä ja 
kustannustehokkuutta terveyden- ja ympäristönsuojelutavoitteista kuitenkaan tinkimättä.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 29 A KAPPALE (uusi)

(29 a) Yritysten, ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, auttamiseksi 
täyttämään tämän asetuksen vaatimukset 
jäsenvaltioiden on yhdessä komission 
kanssa luotava kattava tukiverkosto.

Perustelu

Monet yritykset, joihin REACH vaikuttaa, ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
On huolehdittava erityisesti siitä, että lainsäädännössä ei aseteta niille kohtuutonta 
hallinnollista taakkaa. Paras ratkaisu käytännössä voisi kuitenkin vaihdella jäsenvaltioittain 
olemassa olevan toimielinkehyksen mukaan. Jäsenvaltiot olisivat siten vastuussa 
asianmukaisen verkoston perustamisesta antamaan tarvittavaa tukea.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 31 A KAPPALE (uusi)

(31 a) Kemikaalivirastolla on vastuu tämän 
asetuksen mukaisesta rekisteröinnistä ja 
arvioinnista. Kemikaalivirasto turvautuu 
kansallisiin viranomaisiin teknisen avun 
yhteydessä, ja se käy jatkuvasti tiivistä
vuoropuhelua kyseisten viranomaisten 
kanssa. 

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 31 B KAPPALE (uusi)

(31 b) Kemikaalivirasto laatii liitteen I 
mukaiset ohjeet tämän direktiivin 
mukaisiin ilmoitusvelvollisuuksiin 
sisältyvien käyttö- ja altistusluokkien 
soveltamisesta;

Tarkistus 13
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JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

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

(32) Jotta varmistetaan, että viranomaisten 
saatavilla olevat tiedot pidetään ajan tasalla, 
olisi säädettävä molemminpuolisesta 
velvollisuudesta, jonka mukaisesti 
kemikaalivirasto ilmoittaa kansallisille 
viranomaisille tietyistä tietoihin tehdyistä
muutoksista ja kansalliset viranomaiset 
puolestaan ilmoittavat muutoksista 
kemikaalivirastolle, jolla on 
kokonaisvastuu kemikaalien arvioinnista.

Perustelu

Tietojen vaihto helpottaa kansallisten viranomaisten ja kemikaaliviraston työtä.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 33 KAPPALE

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

(33) Tietojen jakamiseen ja yhteiseen 
toimittamiseen olisi kannustettava tämän 
asetuksen tehokkuuden lisäämiseksi koko 
yhteisössä. On kuitenkin annettava 
asianmukaiset ohjeet, jotta pk-yritykset 
voisivat hyötyä tämän yhteenliittymän 
rakenteiden eduista olemalla niissä
edustettuina.

Perustelu

Jotta pk-yritykset voisivat osallistua tällaiseen yhteenliittymään, on annettava asianmukaiset 
ohjeet niiden edustuksen varmistamiseksi ja etujen puolustamiseksi.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 33 A KAPPALE (uusi)
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(33 a) Kemikaalivirasto laatii ohjeet 
kustannusten jakamisesta sellaisissa 
tapauksissa, joissa osapuolet eivät 
keskenään pääse sovintoon. Ohjeiden on 
oltava oikeudenmukaiset ja avoimet, ja 
niissä on otettava huomioon sekä
osapuolten lukumäärä että niiden 
tuotantomäärät.

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 41 KAPPALE

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

(41) Aineita koskevien tietojen ilmoittaminen 
muille ammatillisille toimijoille ja muille 
kuin ammatillisille 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

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleeseen 16 tehtyyn tarkistukseen. Asianmukainen ja 
johdonmukainen riskiin perustuva ilmoitusjärjestelmä antaa kuluttajille tarvittavat tiedot ja 
neuvot, joiden avulla he voivat hallita riskejä turvallisesti ja tehokkaasti käyttäessään 
kemikaaleja sisältävää ainetta tai valmistetta.

Tarkistus 17
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
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Tämä liittyy johdanto-osan kappaleeseen 16 tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 18
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 aiheutuvat heidän 
harjoittamistaan aineiden käyttötavoista.

(43) Jotta velvollisuuksia noudatettaisiin 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa, 
jatkokäyttäjien olisi oltava vastuussa niiden 
riskien arvioinnista, jotka aiheutuvat heidän 
harjoittamistaan aineiden käyttötavoista, jos 
heidän tavarantoimittajaltaan saamansa 
käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseisiä
käyttötapoja, paitsi jos asianomainen 
jatkokäyttäjä toteuttaa suojaavampia 
toimenpiteitä kuin hänen tavarantoimittajansa 
suosittaa tai hänen tavarantoimittajansa ei 
edellytetty arvioivan kyseisiä riskejä tai 
toimittavan hänelle tietoja kyseisistä riskeistä; 
samasta syystä jatkokäyttäjien olisi hallittava 
riskit, jotka aiheutuvat heidän 
harjoittamistaan aineiden käyttötavoista. 
Jatkokäyttäjät ovat vastuussa myös 
tiedottamisesta aineidensa ja 
valmisteidensa riskeistä ja turvallisesta 
käytöstä toimitusketjua eteenpäin aina 
loppukäyttäjälle eli kuluttajalle saakka.

Perustelu

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleeseen 16 tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 46 A KAPPALE (uusi)

(46 a) Jos joko sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa olevan aineen valmistaja tai 
maahantuoja ei aio rekisteröidä ainetta, 
hänen on ilmoitettava tästä
kemikaalivirastolle ja jatkokäyttäjille.

Perustelu

REACH-järjestelmän nykyiset säännökset ovat saaneet jatkokäyttäjät pelkäämään, että monet 
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aineet jätetään rekisteröimättä kustannussyistä. Tällä saattaa olla huomattava vaikutus 
heidän liiketoimintaansa. Siksi on välttämätöntä, että valmistajat ja maahantuojat antavat 
jatkokäyttäjille ennakkovaroituksen. Näin jatkokäyttäjät voisivat toimia aktiivisesti 
neuvottelujen käynnistämiseksi valmistajien ja maahantuojien kanssa ja auttaa välttämään 
kriittisen aineen poisvetämisen tai löytämään soveltuvia vaihtoehtoja.

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 48 KAPPALE

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

(48) Luottamusta rekisteröintien yleiseen 
laatuun voidaan lisätä vain siten, että
kemikaalivirastolle annetaan 
kokonaisvastuu uuden kemikaalipolitiikan 
täytäntöönpanosta. Lisäksi on 
välttämätöntä, että kemikaaliasetusta 
käsitellään ja valvotaan yhtenäisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa ja että sekä
kuluttajat että kemian teollisuus voivat 
luottaa siihen, että määräysten 
noudattamista valvotaan. Jäsenvaltioiden 
viranomaisten on rekisteröintien 
vaatimustenmukaisuutta tutkiessaan 
tehtävä tiivistä yhteistyötä
kemikaaliviraston kanssa.

Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 49 KAPPALE
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(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 suorittamiensa
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. Viraston on suunniteltava ja 
osoitettava resurssit tätä tarkoitusta varten. 
Jos tehtaalla käytettävien eristettyjen 
välituotteiden käytöstä aiheutuu 
vastaavantasoinen riski kuin luvanvaraisten 
aineiden käytöstä, jäsenvaltioille olisi lisäksi 
annettava mahdollisuus vaatia lisätietoja 
perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 62 KAPPALE

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

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

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 70 KAPPALE
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(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 virastoon.

Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 73 KAPPALE

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

(73) Hallintoneuvostolla olisi oltava 
tarvittava toimivalta, jotta se voi vahvistaa 
talousarvionsa, valvoa sen toteuttamista, 
vahvistaa maksujen rakenteen ja määrän, 
laatia kemikaaliviraston sisäiset säännöt, 
antaa varainhoitoa koskevat säännöt ja 
nimittää pääjohtajan. Koska tavoitteena on 
edistää eläinkokeet korvaavia menetelmiä, 
tutkimuksen seitsemännestä
puiteohjelmasta on osoitettava 
asianmukainen rahoitus menetelmien 
kehittämiseen.

Perustelu

Jotta voidaan edistää vaihtoehtoja eläinkokeille, tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta 
on osoitettava riittävästi varoja korvaavien menetelmien kehittämiseen tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 90 KAPPALE
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(90) Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston 
säännölliset kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta auttavat olennaisesti valvottaessa 
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa 
samoin kuin seurattaessa alan suuntauksia; 
kertomusten tuloksista tehtävät päätelmät 
ovat tärkeää aineistoa tarkasteltaessa tätä
asetusta ja laadittaessa mahdollisia 
muutosehdotuksia.

(90) Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston 
säännölliset kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta auttavat olennaisesti valvottaessa 
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa 
samoin kuin seurattaessa alan suuntauksia;
kertomusten tuloksista tehtävät päätelmät 
ovat tärkeää aineistoa tarkasteltaessa tätä
asetusta ja laadittaessa mahdollisia 
muutosehdotuksia. Tätä tarkoitusta varten 
komissio toteuttaa jälkikäteisarvion 
asetuksen vaikutuksista ennen kuin viisi 
vuotta on kulunut sen täytäntöönpanosta 
saadakseen selville, onko asetus 
saavuttanut sille alun perin asetetut 
tavoitteet ja onko sisämarkkinoiden 
toiminta ja kilpailu sisämarkkinoilla 
säilynyt.

Perustelu

Kun otetaan huomioon REACHlla luodun sääntelyjärjestelmän merkitys, on välttämätöntä
arvioida ensimmäisinä täytäntöönpanovuosina saavutettuja tuloksia, jotta voidaan tarkistaa, 
onko alkuperäiset tavoitteet saavutettu, ja jos ei ole, tehdä tarvittavat muutokset.

Tarkistus 26
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, kemikaaliviraston ja 
komission välillä.

Kemikaalivirastolla on kuitenkin ylin 
vastuu kemikaaliasetuksen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 104 A KAPPALE (uusi)
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(104 a) Jätteiden ja/tai uusioraaka-aineena 
tai energianlähteenä käytettävien 
materiaalien arvottaminen uusiokäytössä
edistää EU:n kestävän kehityksen 
tavoitetta. REACH-järjestelmällä ei pidä
asettaa vaatimuksia, jotka voivat haitata 
kierrätystä ja uusiokäyttöä ja lisätä näin 
tarvetta käyttää uusiutumattomia 
resursseja.

Perustelu

Jätteet ja uusioraaka-aineena tai energialähteenä käytettävät materiaalit, sellaisena kuin ne 
määritellään jätepuitedirektiivissä tai yhteisön normeissa, olisi jätettävä REACH-
järjestelmän ulkopuolelle, sillä niistä säädetään asianmukaisesti EU:n jätelainsäädännössä. 
Direktiivissä 91/156/ETY otetaan käyttöön "jätteestä erotettu uusioraaka-aine" ja 3 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa määrätään, että jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä edistääkseen "jätteen hyödyntämistä kierrättämisen, uudelleenkäytön tai 
talteenoton tai jonkin muun toiminnan avulla tarkoituksena erottaa siitä uusioraaka-aineita 
tai jätteen käyttämistä energianlähteenä".

Tarkistus 28
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) aineisiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, 
jotka katsotaan jätteiksi jätteistä annetun 
direktiivin 75/442/ETY muuttamisesta 
18 päivänä maaliskuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/156/ETY* 
määritelmän mukaisesti.

_______
*EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32.

Perustelu

Kierrätettyjen raaka-aineiden sisällyttäminen REACH:n soveltamisalaan saattaisi haitata 
kierrätystä ja hyötykäyttöä vakavasti ja siten lisätä uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä. Olisi tehtävä selväksi, että a) vältetään kaksoislainsäädäntöä, ja että b) REACH ei 
mitenkään estä kierrätystä. Kierrätystoimia, toimilupia ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä
"jätteistä tuotettuna toissijaisena raaka-aineena" säännellään jo olemassa olevassa yhteisön 
lainsäädännössä.

Tarkistus 29
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C B ALAKOHTA (uusi)
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(c b) luonnossa esiintyviin raaka-aineisiin, 
jotka eivät ole yleisesti myytävillä ja jotka 
on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan 
direktiivin 96/61/EY mukaisissa laitoksissa.

Perustelu

Useat sekä orgaaniset että epäorgaaniset raaka-aineet sisältävät syöpää aiheuttavia, perimää
vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita luonnollisessa muodossa luokittelujen 
mukaisina määrinä. Luonnossa esiintyviä raaka-aineita käytetään metalliteollisuudessa. 
Näihin laitoksiin sovelletaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämistä koskevaa lainsäädäntöä (direktiivi 96/61/EY) ja muuta työntekijöiden ja 
ympäristön suojelun koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Tämä tarkistus ei vaikuta 
työntekijöiden ja ympäristön suojelun tasoon mutta vähentää teollisuuden hallinnollista 
taakkaa.

Tarkistus 30
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C C ALAKOHTA (uusi)

(c c) tupakkatuotteissa oleviin aineisiin
tupakkatuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä
a 5. kesäkuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2001/37 tarkoitetussa mielessä;

Perustelu

Direktiivissä 2001/37/EY säädetään jo aineiden käytöstä tupakkatuotteissa. Erityisesti sen 
3 ja 6 artiklassa käsitellään enimmäisarvoja ja ainesosia koskevien tietojen ilmoittamista. 
Sekä ainesosan käyttötarkoitus, luokka ja sitä koskevat toksikologiset tiedot on ilmoitettava.

Tarkistus 31
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C D ALAKOHTA (uusi)

(c d ) paristoissa oleviin aineisiin
direktiivissä 91/157/ETY (muutettuna 
direktiiveillä 91/86/EY ja 98/101/EY) 
tarkoitetulla tavalla;

Perustelu
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Paristoista annetulla direktiivillä luotiin jo yli kymmenen vuotta sitten edellytykset säädellä
paristojen koko elinkaarta yksittäisten ainesosien valinnasta paristojen käyttöön ja niiden 
kierrättämiseen saakka. Koska paristodirektiivi säilyy edelleen voimassa, paristot voidaan 
jättää REACH- asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 32
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN A, B JA C ALAKOHTA

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
seuraavien säädösten soveltamista:

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
seuraavien säädösten soveltamista:

(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY; (a) yhteisön lainsäädäntö, joka koskee 
työterveyttä ja työturvallisuutta, 

(b) direktiivi 90/394/ETY;

(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY; 

Tarkistus 33
2 ARTIKLAN 2 A, 2 B JA 2 C KOHTA (uusi)

2 a. Jäljempänä II, III, V ja VI osaston 
säännöksiä ei sovelleta silloin, kun aine 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi seuraaviin lopputuotteisiin tai 
kun ainetta käytetään niissä:

(a) asetuksen (EY) N:o 726/2004, 
direktiivin 2001/82/EY ja direktiivin 
2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvat 
ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet;

(b) asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
määritellyt elintarvikkeet, kuten:

(i) direktiivin 89/107/ETY soveltamisalaan 
kuuluvat elintarvikkeissa sallitut lisäaineet;

(ii) komission direktiivin 88/388/EY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeissa 
käytetyt aromiaineet; 
(iii) neuvoston direktiivin 94/35/EY 
soveltamisalaan kuuluvana 
elintarvikkeiden makeutusaineena;
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(iv) neuvoston direktiivin 95/2/EY 
soveltamisalaan kuuluvana muuna 
lisäaineena kuin elintarvikkeiden väri- tai 
makeutusaineena;

(c) eläinrehut, kuten:

(i) eläinten ruokinnassa käytettävistä
lisäaineista annetun asetuksen (EY) 
N:o 1831/2003 soveltamisalaan kuuluvat 
rehujen lisäaineet; ja

(ii) direktiivin 82/471/ETY soveltamisalaan 
kuuluvat eläinten ruokintatuotteet; 
(d) asetuksen (EY) N:o 2004/1935 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
kanssa kosketuksiin joutuvat tarvikkeet;

(e) direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY tai 
98/79/EY soveltamisalaan kuuluvat 
lääkinnälliset laitteet;

(f) direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvat kasvinsuojeluaineet;

(g) direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan 
kuuluvat biosidituotteet. 

2 b. Jäljempänä VII osaston säännöksiä ei 
sovelleta 2 a kohdassa (uusi) lueteltujen 
aineiden käyttöön eikä seuraaviin 
käyttötarkoituksiin:

(a) käyttö tehtaalla käytettävinä eristettyinä
välituotteina ja kuljetettavina eristettyinä
välituotteina,

(b) käyttö direktiivissä 98/70/EY 
tarkoitettuna moottoripolttoaineena; 

(c) käyttö polttoaineena siirrettävissä tai 
kiinteissä mineraaliöljytuotteiden 
polttolaitoksissa sekä käyttö polttoaineena 
suljetuissa järjestelmissä.

(c) eläinrehut, kuten:

(d) tietyt sellaisten rekisteröityjen aineiden 
käyttötavat, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan vientiin kolmansiin maihin;
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2 c. Jäljempänä IV ja X osaston 
säännöksiä ei sovelleta 2 a kohdan s 
alakohdan (a)–(g) alakohdassa lueteltuihin 
valmisteisiin tai valmisteissa oleviin 
aineisiin.

Perustelu

Jos koko asetuksen soveltamisalaa selvennetään tekstin alussa, yritysten, joiden ei tarvitse 
soveltaa REACH:iä, ei tarvitse kahlata läpi koko asetusta. Tämän takia tarkistuksessa 
kootaan yhteen paikkaan kaikki soveltamisalaa koskevat säännökset, jotka on ripoteltu pitkin 
ehdotusta. REACH-asetuksessa ei myöskään säädetä elintarvikkeista eikä rehuista. Lisäksi
elintarvikkeiden lisäaineet olisi suljettava asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niistä
on säädetty riittävän kattavasti muussa lainsäädännössä. 

Tarkistus 34
2 ARTIKLAN 2 D KOHTA (uusi)

2 d. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
niiden neuvoston muutetulla direktiivillä
76/768/ETY asetettujen kieltojen ja 
rajoitusten soveltamista, jotka koskevat:

(a) valmiiden kosmeettisten valmisteiden ja 
niiden ainesosien tai ainesosien 
yhdistelmien testaamista eläinkokein;

(b) sellaisten kosmeettisten valmisteiden 
kaupan pitämistä, joiden jotkut tai kaikki 
ainesosat tai lopullinen muoto on testattu 
eläinkokein.

Jos kosmetiikan ainesosina käytettäviä
aineita kuuluu tämän asetuksen 
soveltamisalaan, eläinkokeita ei saa sallia 
tämän asetuksen edellyttämän aineiden 
arvioinnin suorittamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa kosmetiikkadirektiivin seitsemännen muuttamisen 
yhteydessä säädetty eläinkoekielto ja kielto pitää kaupan eläinkokein testattuja tuotteita.

Tarkistus 35
3 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. ‘aineella’ alkuainetta ja sen yhdisteitä
sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai 
millä tahansa valmistusmenetelmällä
tuotettuina, mukaan luettuna aineen 
pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat 
lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat
epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta 
liuottimia, jotka voidaan erottaa 
vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai 
muuttamatta sen koostumusta;

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

Perustelu

Luonnolliset selluloosakuidut ovat puusta erotettuja polymeerejä, jotka saattavat sisältää
luonnollisia epäpuhtauksia (jotka vaihtelevat huomattavasti puulajin, ilmaston ja vuodenajan 
mukaan), jotka erotetaan yhdessä kuitujen kanssa puusta ja saattavat jäädä paperiin ja 
paperipyyhkeisiin vielä selluloosakuitujen prosessoinnin jälkeen. Jotkut näistä luonnollisista
epäpuhtauksista saattavat muuttua kemiallisesti teollisen prosessin aikana. REACHin 
määräyksistä tehdään poikkeus "tuotantoprosessista johtuvien epäpuhtauksien" osalta. On 
tehtävä selväksi, että tähän kuuluvat myös luonnossa esiintyvät epäpuhtaudet.

Tarkistus 36
3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. 'kasvista saadulla aineella' 
monimutkaista ainetta, joka on saatu 
soveltamalla kasviin fyysistä käsittelyä, 
kuten uuttamista, tislaamista, pusertamista, 
fraktioimista tai käyttämistä ja jonka 
koostumus vaihtelee kohteensa suvun, lajin 
ja kasvuolosuhteiden sekä
käsittelyprosessin mukaan.

Perustelu

Erityisen määritelmän antaminen kasveista saataville luonnollisille aineille REACHssa on 
tarpeen liitteessä III säädetyn poikkeuksen soveltamisalan selventämiseksi ja 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi REACH-säännösten täytäntöönpanossa.

Tähän luonnollisten aineiden luokkaan kuuluu hyvin erilaisia aineita, jotka eivät ole hyvin 
määriteltyjä kemiallisia perusaineita komission ehdotuksessa "aineelle" annetun määritelmän 
merkityksessä. Kasveista saatavat aineet on siten erotettava REACHn kattamista muista 
aineista.
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Tarkistus 37
3 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. ‘valmisteella’ homogeenista tai ei-
homogeenista seosta tai liuosta, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta aineesta 
riippumatta siitä, mistä kukin komponentti, 
seos tai liuos koostuu;

Perustelu

Tarkennus, jolla otetaan huomioon valmisteiden, jotka usein koostuvat erilaisista yhdisteistä
(kaasut, nesteet, kiinteät aineet) suuri moninaisuus.

Tarkistus 38
3 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2a. 'metalliseoksilla' makroskooppisesti 
homogeenisiä valmisteiden muotoja, jotka 
koostuvat kahdesta tai useammasta siten 
yhdistyneestä kemiallisesta alkuaineesta, 
että niitä ei voi erottaa tosistaan 
mekaanistesti, ja joita on arvioitava ottaen 
huomioon niille ominaiset 
erityisominaisuudet;

Perustelu

Vaikka liitteessä Ia yhdisteet määritellään erityisiksi valmisteiksi, niitä ei mainita asetuksen 
runkotekstissä tavalla, jolla otetaan huomion niiden erityisominaisuudet. Yhdisteet koostuvat 
kahdesta tai useammasta alkuaineesta (metallista), jotka liitetään yhteen uudeksi 
hajoamattomaksi kiderakenteeksi. Seoksia ei siten pitäisi rekisteröidä yksistään valmisteiksi, 
vaan olisi käsiteltävä metallien turvallista käyttöä yhdisteissä, niin kuin on jo todettu 
keskusteltaessa vaarallisia valmisteita koskevasta direktiivistä 1999/45/EY.

Tämä määritelmä olisi lisättävä REACH-asetukseen uutena määritelmänä, jossa viitataan 
YK:n kemiallisten aineiden kansainvälisessä luokitus- ja merkitsemisjärjestelmässä (Globally 
Harmonised System for Chemical Classification and Labelling, GHS), sopimaan 
metalliseosten määritelmään. Lisäksi tämän määritelmän lisääminen REACH-asetukseen 
yhdenmukaistaisi vaarallisia aineita koskevan direktiivin 1999/45/EY määritelmiä ja 
vaatimuksia.
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Tarkistus 39
3 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. ‘tuotteella’ ihmisen valmistamaa esinettä, 
joka sisältää tai joka koostuu 
aineesta/aineista tai 
valmisteesta/valmisteista ja jolle annetaan 
tuotannossa erityinen muoto, pinta tai 
rakenne, joka on merkityksellinen tuotteen 
käyttötarkoituksen kannalta;

Perustelu

Komission ehdotuksen 3 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa 
käytetään tuotteista epäjohdonmukaista sanamuotoa. Saksan lainsäädännössä esiintyy 
samanlaisia epäjohdonmukaisuuksia, jotka ovat aiheuttaneet huomattavaa oikeudellista 
epävarmuutta. Tarkistukset 3 artiklan 3 kohtaan ja 6 artiklan 1–7 kohtaan yhdenmukaistavat 
sanamuotoa. Ilmaisu "määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen 
koostumus" saattaa aiheuttaa sekaannusta.

Tarkistus 40
3 ARTIKLAN 12 KOHTA

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

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

Perustelu

Erilaiset käyttötavat on määriteltävä niin, että ne yhdessä altistumisluokan kanssa 
mahdollistavat REACH-järjestelmän soveltamisen.

Tarkistus 41
3 ARTIKLAN 12 A KOHTA (uusi)

12 a. ‘käyttötapojen luokilla' käyttötapojen 
luokittelemista seuraavan jaottelun 
mukaisesti: teollinen käyttötapa, 
ammatillinen käyttötapa ja kulutuskäyttö;
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Tarkistus 42
3 ARTIKLAN 12 B KOHTA (uusi)

12 b. ‘altistustapojen luokilla’
altistustapojen luokittelemista ihmisen 
kannalta merkittävien altistumisreittien,
ympäristöön kulkeutumistapojen sekä
altistumiskeston ja -tiheyden mukaisesti;

Tarkistus 43
3 ARTIKLAN 14 KOHTA

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 44
3 ARTIKLAN 14 A KOHTA (uusi)

14 a. ‘kemiallisesti muuntamattomalla 
aineella’ ainetta, jonka kemiallinen 
rakenne ei ole muuttunut, vaikka aine on 
läpikäynyt kemiallisen prosessin, 
esimerkiksi kun ainetta on käsitelty 
kemiallisesti epäpuhtauksien poistamiseksi;

Perustelu

Asetusehdotuksessa jätetään rekisteröinnin ulkopuolelle luonnossa esiintyvät aineet, ellei 
niitä ole muutettu valmistusvaiheessa kemiallisesti. Paperi- ja kartonkiteollisuuden 
perusraaka-aine on selluloosamassa, joka on luonnollinen aine. Selluloosamassaa voidaan 
uuttaa liuottamalla tai pehmittämällä kuitujen välissä olevaa hartsimaista materiaalia ja 
helpottaa näin kuitujen erottumista. REACHissa on tehtävä selväksi, että tämä kemiallinen 
prosessi ei muuta selluloosamassaa kemiallisesti.
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Tarkistus 45
3 ARTIKLAN 14 B KOHTA (uusi)

14 b. ‘luonnossa esiintyvällä aineella’
aineita, joita ei ole käsitelty lainkaan tai 
joita on käsitelty vain manuaalisesti, 
painovoiman avulla tai mekaanisesti taikka 
liuottamalla veteen tai vaahdottamalla tai 
kuumentamalla pelkästään veden 
poistamiseksi tai jotka on erotettu ilmasta 
millä tahansa keinolla ilman että aineessa 
on tapahtunut kemiallista muutosta;

Perustelu

Jotta järjestelmä olisi käyttökelpoisempi, myös "luonnossa esiintyvä" on määriteltävä ja 
pysyttävä OECD:n määritelmän linjalla.

Tarkistus 46
3 ARTIKLAN 20 KOHTA

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

20. ‘asteittain rekisteröitävällä aineella’
ainetta, joka 11 vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen on 
täyttänyt vähintään yhden seuraavista 
perusteista:

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

(a) aine sisältyy Euroopassa kaupallisessa 
käytössä olevien kemiallisten aineiden 
luetteloon (Einecs-luetteloon);

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

(b) ainetta valmistettiin ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa yhteisössä tai 
Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 
2004 liittyvissä maissa ainakin kerran 
15 vuodessa ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, mutta valmistaja tai 
maahantuoja ei saattanut sitä markkinoille,
mikäli valmistajalla tai maahantuojalla on 
tästä asiakirjatodisteita;
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(c) valmistaja tai maahantuoja saattoi 
ainetta markkinoille yhteisössä tai 
Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 
2004 liittyvissä maissa 18 päivän syyskuuta 
1981 ja 31 päivän lokakuuta 1993 välisenä
aikana mainitut päivät mukaan luettuina, ja 
aine katsottiin ilmoitetuksi direktiivin 
67/548/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 79/831/ETY, 
8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
luetelmakohdan mukaisesti, mutta se ei täytä
direktiivissä 67/548/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä 92/32/ETY , 
säädettyä polymeerin määritelmää;

(c) aine katsottiin ilmoitetuksi 18 päivän 
syyskuuta 1981 ja 31 päivän lokakuuta 1993 
välisenä aikana mainitut päivät mukaan 
luettuina, direktiivin 67/548/ETY, sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiivillä
79/831/ETY, 8 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, 
mutta se ei täytä direktiivissä 67/548/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
92/32/ETY , säädettyä polymeerin 
määritelmää;

edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja 
voi esittää tästä asiakirjatodisteet.

Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään, että aine on joko asteittain käyttöön otettava tai ei 
asteittain käyttöön otettava aine. Tämä on tarpeen "yksi aine – yhdet tiedot" -lähestymistavan 
toiminnan kannalta. Kaikkia Einecs-luetteloon kuuluvia aineita olisi pidettävä mahdollisina 
asteittain rekisteröitävinä aineina.

Tarkistus 47
33 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

22. ‘tuote- ja prosessisuuntautuneella 
tutkimuksella ja kehittämisellä’ kaikkea 
tieteellistä kehittämistä, joka liittyy 
tuotekehitykseen (mukaan luettuna 
valmisteet ja tuotteet), ja sellaista aineen 
jatkokehittämistä yksinään, valmisteessa tai 
tuotteissa, jonka kuluessa käytetään 
koelaitteistoa tai tuotantokokeita 
tuotantoprosessin kehittämiseksi ja/tai aineen 
käyttöalojen testaamiseksi;

Perustelu

Tällä tarkistuksella määritellään selvemmin, että tuotekehitys kattaa myös valmisteet ja 
tuotteet, joita käytetään esittelykokeissa ja todellisissa olosuhteissa. On tehtävä selväksi, että
tuotekehitysprosessiin voi liittyä kaikki tuotantoprosessin osat ja että yhtiöt voivat testata 
tuotteiden prototyyppejä tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen osana. 
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Tarkistus 48
3 ARTIKLAN 23 KOHTA

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

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

Perustelu

Rajoittuminen yhteen tonniin rajoittaa liikaa tieteen ja tutkimuksen vapautta.

Tarkistus 49
3 ARTIKLAN 26 KOHTA

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

26. ‘käyttötavalla, jota ei tueta’
jatkokäyttäjien suorittamaa käyttöä, jota 
rekisteröijä ei perustellusti suosittele ja josta 
hän pystyy esittämään tieteellisesti 
perusteltuja syitä, jotka eivät puolla käytön 
turvallisuutta;

Perustelu

Ilmaisulla "epäsuotava käyttötapa" on enemmänkin tunteisiin vetoava kuin tieteellinen tai 
oikeudellinen merkitys. Rekisteröijällä olisi oltava oikeus neuvoa välttämään käyttötapoja, 
jotka ne katsovat vaarallisiksi, mutta ei käyttötapoja, joita ne eivät vain halua rekisteröidä.

Tarkistuksella parannetaan jatkokäyttäjän asemaa toimitusketjussa. Sillä selvennetään, että
rekisteröijät voivat asettaa jatkokäyttäjille aineiden käyttöä koskevia rajoituksia, jos siihen on 
olemassa perusteltu syy, erityisesti ihmisten terveyttä ja ympäristön suojelua koskeva syy. 

Tarkistus 50
3 ARTIKLAN 28 KOHTA

28. ‘vuodella’ kalenterivuotta, ellei toisin 
määrätä;

28. ‘vuodella’ kalenterivuotta; poikkeus: jos 
kyseessä ovat uudet aineet, vuosimäärät on 
laskettava kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskiarvon perusteella, 
ellei toisin määrätä; 

Perustelu
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Tämä tuo REACH-järjestelmään joustavuutta ottamalla huomioon tuotantomäärien 
heilahtelut. Lisäksi tällä poistetaan riski, että yhtiön olisi yhtäkkiä noudatettava korkeampia 
tai matalampia tietovaatimuksia kysynnän heilahtelujen takia. Sellaisten aineiden kohdalla, 
joita ei ole vielä tuotettu aikaisemmin, on otettava huomioon vain kuluva vuosi.

Tarkistus 51
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a) pienellä ja keskisuurella yrityksellä
(pk-yritykset) 6 päivänä toukokuuta 2003 
annettuun komission suositukseen 
2003/362/EY1 sisältyvän määritelmän 
mukaista yritystä.

________
1 EUVL L124, 20.5.2003, s. 36.

Perustelu

On tarpeen määritellä pk-yritykset, jotta ne voidaan yksilöidä tiettyjä menettelyjä varten.

Tarkistus 52
3 ARTIKLAN 29 B KOHTA (uusi)

29 b. ‘jätteellä’ neuvoston direktiivissä
75/442/ETY tarkoitettuja aineita, 
valmisteita ja tuotteita.

Perustelu

Jätteistä säädetään jo muussa yhteisön ja kansainvälisessä lainsäädännössä. Kierrätykseen 
tarkoitettujen jätteiden kalliiden testaus- ja rekisteröintiprosessien sisällyttäminen REACHin 
soveltamisalaan voisi olla vakava uhka kierrätysalalle ja toimia pelotteena esim. teräsromun 
tuonnille ja käytölle. Siksi asia on ristiriidassa sen kanssa, että komissio on sitoutunut 
kestävään kehitykseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön.

Tarkistus 53
3 ARTIKLAN 29 C KOHTA (uusi)
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29 c. 'mineraalilla' epäorgaanisten 
ainesosien yhdistelmää, joka esiintyy 
maankuoressa ja jolla on sille ominainen 
kemiallisen ainesosien yhdistelmä, 
kidemuodot ja fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet.

Perustelu

Liitteen III 8 kohdassa myönnetään vapautus muun muassa "mineraaleille". Nykyisessä
ehdotuksessa mineraalia ei ole kuitenkaan määritelty. Tällä tarkistuksella täytetään se puute 
ja tuodaan selkeyttä REACHin täytäntöönpanoon. 

Tarkistus 54
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) asetuksen (ETY) N:o 2309/93, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvissa 
ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa 
lääkkeissä;

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

(c) komission päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvana 
elintarvikkeiden aromiaineena;
(d) neuvoston direktiivin 70/524/ETY 
soveltamisalaan kuuluvana rehujen 
lisäaineena;

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

Perustelu

Xxxx uudesta 2 a artiklasta.
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Tarkistus 55
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi) 

b a) polymeerit

Perustelu

Polymeerit on tarpeen jättää kokonaan REACH-asetuksen eikä ainoastaan 
rekisteröintimenettelyn soveltamisalan ulkopuolelle. Silloin kun päätetään säädellä myös 
polymeerejä, on tarpeen laatia varta vasten niitä koskeva asetus tai direktiivi.

Tarkistus 56
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi) 

(c a) rekisteröintiperusteet täyttävät 
valmisteissa käytettävät aineet, jotka 
toimitusketjuun kuuluva toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

Perustelu

Ehdotetuilla muutoksilla vältetään se, että valmisteissa käytettävät aineet, jotka 
toimitusketjuun kuuluva toimija on jo rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten, olisi 
rekisteröitävä uudestaan, mikäli aineiden pitoisuus prosentteina ylittää
direktiivissä 1999/45/EY säädetyt raja-arvot ja niiden kokonaismäärä on yli 1 tonni vuodessa.

Näin voidaan keventää (pienille) valmisteiden tuojille aiheutuvaa taakkaa. Tästä on hyötyä
myös varmistettaessa pieninä määrinä EU:n markkinoille saatettavien erityisvalmisteiden 
toimitukset, sillä näillä voi olla ratkaiseva merkitys eurooppalaisille valmistajille.

Tarkistus 57
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi) 

(c a) aineet sellaisenaan tai valmisteissa, 
jotka valmistaja tai maahantuoja on 
rekisteröinyt tämän osaston mukaisesti ja 
jotka kierrätetään yhteisön alueella ja
kierrättäjänä on toinen valmistaja tai 
maahantuoja, joka varmistaa, että
(i) kierrätysprosessin tuloksena saatu aine 
on sama kuin jo rekisteröity aine;
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(ii) hänelle on toimitettu asianmukaisella 
tavalla käyttöturvallisuustiedote tai 29 ja 
30 artiklassa säädetyt kierrätettyä ainetta 
koskevat tiedot.

Perustelu

Tietyt kierrätysprosessin tuloksena saadut aineet olisi vapautettava 
rekisteröintivelvollisuudesta sillä edellytyksellä, että kierrätyksestä vastaavalle yritykselle on 
toimitettu ainetta koskevat tiedot.

Tarkistus 58
4 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Tehtaalla käytettäviä eristettyjä
välituotteita ja kuljetettavia eristettyjä
välituotteita koskee poikkeus 2 ja 3 luvun 
soveltamisesta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4, 5 ja 6 luvun soveltamista.

3. Tehtaalla käytettäviä eristettyjä
välituotteita, jotka on saatettu markkinoille,
ja kuljetettavia eristettyjä välituotteita, jotka 
on saatettu markkinoille, koskee poikkeus 2 
ja 3 luvun soveltamisesta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4, 5 ja 6 luvun sekä
2 luvun 5 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, ettei monomeerien rekisteröintivelvollisuudesta tule 
epäselvyyttä. Välituotteita koskevat poikkeukset eivät koske monomeerejä.

Tarkistus 59
4 A ARTIKLA (uusi) 

4 a artikla
Poikkeus rekisteröintivelvollisuudesta, jos 

ainetta käytetään tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 

kehittämisessä
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1. Yhteisössä valmistettu tai yhteisöön 
tuotu aine, jota käytetään tuotantoketjun 
varrella tuote- ja prosessisuuntautuneessa 
tutkimuksessa ja kehittämisessä, 
vapautetaan 5, 6, 15, 16 ja 19 artiklassa 
säädetystä rekisteröintivelvollisuudesta 
kymmenen vuoden ajaksi sillä
edellytyksellä, että valmistaja tai 
maahantuoja toimittaa kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä
lomakkeessa: 
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot;

(b) aineen tunnistetiedot;

(c) aineen mahdollinen luokitus;
(d) arvioitu määrä; ja

(e) luettelo mahdollisista asiakkaista.

Tällaista ainetta ei missään vaiheessa saa 
asettaa yleisön saataville sellaisenaan eikä
valmisteessa tai tuotteessa. Asiakkaiden tai 
ilmoittajan henkilöstön tai niiden selvästi 
määrittelemien tahojen on käsiteltävä
ainetta asianmukaisesti valvotuissa 
olosuhteissa. Jäljelle jäävät määrät 
kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen tai tutkimustoimien 
päättyessä sen mukaan, kumpi saavutetaan 
aikaisemmin.

2. Kemikaalivirasto kirjaa ilmoitukselle 
numeron ja ilmoituspäivän, joka on se 
päivä, jona kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen, ja ilmoittaa viipymättä
kyseisen numeron ja päivän asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä
välittää ilmoitetut tiedot sekä numeron ja 
päivämäärän kunkin sellaisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
tuotetta valmistetaan tai johon sitä tuodaan 
tai jossa sitä käytetään tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa. 
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3. Kemikaalivirasto voi valmistajan tai 
maahantuojan pyynnöstä päättää pidentää
viiden vuoden poikkeusaikaa enintään 
kymmenellä lisävuodella, jos valmistaja tai 
maahantuoja voi osoittaa, että tällainen 
pidennys on oikeutettu tutkimus- ja 
kehittämisohjelman perusteella.
4. Ilmoittaja voi valittaa 3 artiklan 
mukaisesti annetusta kielteisestä
päätöksestä 87–89 artiklan mukaisesti. 

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

Perustelu

Poikkeusten sijoittaminen soveltamisalan jälkeen on loogisempaa

Ppordin mukaiset toimet voivat tapahtua missä hyvänsä tuotantoketjun varrella.

Täsmällisten ilmoitusvelvollisuuksien paikalla voi olla velvoite varmistaa, että ainetta 
käsittelevät vain tarkasti määritellyt tahot valvotuissa olosuhteissa ja että heillä on 
keräämisvelvoite.

Ppord ja tutkimus- ja kehittämissyklit vaihtelevat. Poikkeuskauden on siis oltava joustava ja 
jopa 10 vuoden mittainen ja sitä on voitava perustelluista syistä jatkaa. Ilmoittajilla on oltava 
vetoomusoikeus asiaa koskevien päätösten suhteen.

Tarkistus 60
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi) 

1 a. Edellä 1 kohdan mukaista 
rekisteröintiä ei sovelleta valmisteissa 
käytettäviin aineisiin, jos aineen pitoisuus 
valmisteessa on vähäisempi kuin jossakin 
seuraavista tapauksista:

(a) sovellettavat, direktiivin 1999/45/EY 
3 artiklan 3 kohdassa olevassa taulukossa 
ilmoitetut pitoisuudet;
(b) direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevat 
pitoisuusraja-arvot;
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(c) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä
XII asetetut kriteerit.

Perustelu

Siirretään 13 artiklan raja-arvot sovellettavaksi aineiden ja valmisteiden tapauksessa. Ilman 
raja-arvoja olisi todettava myös pienimmätkin jäämät, jotka eivät muodosta vaaraa 
ympäristölle ja terveydelle. Tämä on suhteetonta.

Tarkistus 61
5 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä
monomeeriaineelle (-aineille) tai muulle 
aineelle (aineille), jo(i)ta toimitusketjun 
aiemmat toimijat eivät ole rekisteröineet, 
jos molemmat seuraavista edellytyksistä
täyttyvät eikä monomeerejä ole tuotettu 
synteesissä siten, että niitä ei voida erottaa:

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

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

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

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

Jos polymeerien valmistajalle 
monomeeriaineita tai muita aineita 
toimittava valmistaja ei ole rekisteröinyt 
kyseisiä aineita, ne katsotaan 
rekisteröimättömiksi. 

Jos kuitenkin alkuperäinen valmistaja tai 
hänen nimittämänsä edustaja on jo 
rekisteröinyt rekisteröimättömät 
monomeeriaineet tai muut aineet, 
polymeerien valmistaja voi käyttää tätä
rekisteröintiä edellyttäen, että rekisteröijä
on ilmoittanut, että aineita käytetään 
polymeerien valmistuksessa. 

Perustelu

Ehdotuksessa erotetaan selvästi toisistaan rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
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monomeeriaineet ja niiden käyttö polymeerien tuotannossa. Xxxx Eräät monomeeriaineet 
syntyvät tuotantoprosessissa ja ne reagoivat saman edelleen. Tällöin rekisteröinti edellyttäisi 
kohtuutonta panostusta.Tämä tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin II 
osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 62
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu. Maksua ei peritä sellaisten aineiden 
rekisteröinnistä, joiden määrä on 
1–10 tonnia ja joiden vaara-asiakirjoista 
käyvät ilmi kaikki liitteessä V yksilöidyt 
tiedot.

Perustelu

Tarkistuksella edistetään täydellisten tietojen esittämistä aineista, joiden määrä on 
1–10 tonnia. Se helpottaa kemikaaliviraston työtä ja vähentää pk-yritysten rahoitustaakkaa.

Tarkistus 63
5 ARTIKLAN 4 A KOHTA(uusi) 

4 a. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
ilmoitettuja polymeerejä pidetään tämän 
osaston mukaisesti rekisteröityinä. 
Kemikaaliviraston on annettava 
rekisteröintinumero vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Jo ilmoitettujen uusien polymeerien suojaaminen.

Tarkistus 64
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN A, B JA C ALAKOHTA JA C A ALAKOHTA (uusi)

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
tuotteessa olevalle aineelle, jos kaikki 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät: 
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(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti, 
kun kutakin tuotetyyppiä tarkastellaan 
erillään;

(a) kyseisissä tuotteissa on ainetta yhteensä
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

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

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

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

(c) aineen vapautuminen kuuluu 
olennaisesti tuotteen käyttötarkoitukseen 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa;
(c a) kun vapautunut aine on osa 
valmistetta, tuotteesta vapautuneen aineen 
pitoisuus valmisteessa/valmisteissa on 
vähintään sama tai suurempi kuin alhaisin 
seuraavista tapauksista:
– direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevat 
pitoisuusraja-arvot tai

– direktiivin 1999/45/EY liitteen II A ja 
B osassa olevat pitoisuusraja-arvot, kun 
valmisteissa olevien aineiden pitoisuusraja-
arvoja ei ole lueteltu direktiivin 67/548/EY 
liitteessä I;

– 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä
XII asetetut kriteerit.

c b) tuotantoketjussa aiempi toimija ei ole 
rekisteröinyt ainetta kyseistä käyttötapaa 
varten;

(c c) ainetta ei ole vapautettu 
rekisteröintivelvollisuudesta liitteiden II ja 
III mukaisesti.

Perustelu

"Sisältävät" -ilmauksen poistaminen varmistaa ehdotuksen yhtenäisen sanamuodon. 
"Tuotetyyppi" -ilmausta ei ole myöskään määritelty, ja se aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta, ellei sitä poisteta. 6 artiklan 1 kohdan c a alakohdan pitoisuusraja-arvot 
perustuvat valmisteita koskevaan direktiiviin (1999/45/EY), jossa todetaan, että valmisteissa 
olevat aineet eivät ole vaarallisia, jos niiden pitoisuudet jäävät näitä rajoja vähäisemmiksi. 
6 artiklan 1 kohdan c b alakohdassa täsmennetään, että tuotteissa olevia aineita koskevat 
tiedot on välitettävä tuotantoketjun seuraaville toimijoille, jos tuotetta tuotetaan aiottua 
käyttötapaa varten.
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Tarkistus 65
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kemikaalivirasto tekee päätöksen, jolla 
tuotteiden valmistajaa tai maahantuojaa 
vaaditaan hakemaan tämän osaston 
mukaista rekisteröintiä mille tahansa 
tuotteiden sisältämälle aineelle, jos kaikki 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

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

(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;

(b) kemikaalivirastolla on syytä epäillä, että

(i) tuotteesta vapautuu ainetta ja 
(ii) aineen vapautuminen tuotteesta 
muodostaa vaaran ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle;

(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;

(c) ainetta ei ole rekisteröity kyseisen 
tuotteen tuotantoon.

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

Perustelu

6 artiklan 2 kohdassa käsitellään aineita, jota vapautuu tuotteista tahattomasti. Komission 
ehdotuksessa kemikaaliviraston päätös rekisteröintipyynnöstä eli huolta aiheuttavan 
tapauksen selvittämisestä riippuu 6 artiklan 2 kohdan mukaisten tuotteiden tuottajan tai 
valmistajan "omasta ilmoituksesta". Lisäksi jää epäselväksi, millaisin edellytyksin 
omatoimista ilmoitusta vaadittaisiin.

Tarkistuksella suodaan kemikaalivirastolle valtuudet pyytää lisätietoja valmistajalta tai 
maahantuojalta, jos kemikaalivirastolla on aihetta epäillä riskiä (tällä varmistetaan myös 
WTO:n määräysten noudattaminen).
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Tarkistus 66
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

Tämä on seurausta aiemmasta 6 artiklan 2 kohtaan tehdystä tarkistuksesta. Pyydetyt tiedot 
ovat samat kaikille rekisteröinneille.

Tarkistus 67
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.

Perustelu

Tämä on seurausta aiemmasta 6 artiklan 2 kohtaan tehdystä tarkistuksesta. 
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Tarkistus 68
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Tämä säännös sisältyy aiempiin 6 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 69
6 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Edellä 1 ja 2 kohtaa aletaan soveltaa 
kolme kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen. 

Perustelu

Tämä on seurausta aiemmista 6 artiklan 2 ja 4 kohtaan tehdyistä tarkistuksista. 

Tarkistus 70
6 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton aiempien 6 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyjen tarkistusten takia.

Tarkistus 71
6 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)
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(7 a) Edellä 1 kohtaa ei sovelleta silloin, 
kun aineiden vapautuminen tapahtuu 
sellaisen käytön yhteydessä, josta 
valmistaja tai maahantuoja on varoittanut, 
tai kun tuote on jätevaiheessa.

Tarkistus 72
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, valmistetta tai tuotetta, jota tuodaan 
yhteisöön, voi yhteisestä sopimuksesta 
nimittää yhteisöön sijoittautuneen 
luonnollisen tai oikeushenkilön täyttämään 
yksinomaisena edustajanaan tämän osaston 
mukaiset maahantuojien velvollisuudet.

Perustelu

Nykyisellään säännös edellyttää, että EU:n ulkopuolisilla valmistajilla on pääsy kaikkiin 
aineen määränpäätä koskeviin tietoihin (viedäänkö aine Euroopan unioniin sellaisenaan vai 
sisältyykö se valmisteeseen tai tuotteeseen). Todellisuudessa nämä tiedot eivät kuitenkaan 
aina ole EU:n valmistajien saatavilla, sillä niitä pidetään liikesalaisuuksina. Jotta säännös 
olisi toimiva ja realistinen, tuotteiden ja valmisteiden EU:n ulkopuolisilla valmistajilla olisi 
oltava mahdollisuus nimittää edustaja.

Tarkistus 73
6 A A ARTIKLA (uusi) 

6 A A ARTIKLA

Rekisteröintien ja nk. ryhmärekisteröintien 
siirtäminen ja jakaminen

1. Rekisteröinnillä hankittu oikeus on sekä
siirrettävissä että jaettavissa. Edunsaaja 
ottaa vastaan alkuperäisen rekisteröijän
oikeudet ja velvollisuudet. Jos rekisteröinti 
jaetaan, kemikaalivirasto osoittaa uudelle 
haltijalle uuden rekisteröintinumeron.
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2. Jos valmistaja on toisen juridisen 
henkilön (niin kutsutun emoyhtiön) 
tytäryhtiö, emoyhtiö voi suorittaa 
rekisteröinnin ja pitää sitä voimassa 
tytäryhtiön puolesta. Tytäryhtiö voi 
vastaavasti suorittaa rekisteröinnin ja pitää
sitä voimassa emoyhtiön tai muiden 
tytäryhtiöiden puolesta. Tällaisissa 
tapauksissa vaaditaan ainoastaan yksi 
rekisteröinti. Ryhmän rekisteröintiä varten 
nimeämä juridinen henkilö vastaa tämän 
asetuksen mukaisten velvollisuuksien 
täyttämisestä. Ryhmän rekisteröintiä varten 
nimeämän juridisen henkilön toimipaikan 
on oltava Euroopan unionin alueella.

Perustelu

Rekisteröijän on voitava siirtää rekisteröinnistä koituvat oikeudet, jollei hän halua enää
käyttää niitä itse.

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

Tarkistus 74
7 ARTIKLA

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

Poistetaan.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi 
valmistajan tai maahantuojan on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot lomakkeella, jonka kemikaalivirasto 
on laatinut 108 artiklan mukaisesti:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot;
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(b) aineen tunnistetiedot;
(c) aineen mahdollinen luokitus;
(d) arvioitu määrä;
(e) luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista 
asiakkaista; ja
(f) riittävät tiedot tutkimus- ja 
kehittämisohjelmasta, jotta 
kemikaalivirasto voi tehdä kattavaan 
tietoon perustuvat päätökset 4 ja 7 kohdan 
mukaisesti.
Edellä 1 kohdassa säädetty aika alkaa siitä, 
kun kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen.
3. Kemikaalivirasto kirjaa ilmoitukselle 
numeron ja ilmoituspäivän, joka on se 
päivä, jona kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen, ja ilmoittaa viipymättä
kyseisen numeron ja päivän asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle.
4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja 
sen varmistamiseksi, että ainetta tai 
valmistetta tai tuotetta, johon aine on 
sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen luetteloon 
kirjattujen asiakkaiden henkilöstö
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 
saataville missään vaiheessa sellaisenaan 
tai valmisteessa tai tuotteessa, ja että
jäljelle jäävät määrät kerätään 
loppusijoitusta varten poikkeusajan 
jälkeen.
5. Ellei toisin määrätä, aineen valmistaja 
tai maahantuoja voi valmistaa ainetta tai 
tuoda sitä maahan aikaisintaan neljän 
viikon kuluttua ilmoituksesta.
6. Valmistajan tai maahantuojan on 
noudatettava kaikkia kemikaaliviraston 
4 kohdan mukaisesti mahdollisesti 
asettamia ehtoja.
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7. Kemikaalivirasto voi pyynnöstä päättää
pidentää viiden vuoden poikkeusaikaa 
enintään viidellä lisävuodella tai, jos on 
kyse aineiden käytöstä yksinomaan 
ihmisillä tai eläimillä käytettäväksi 
tarkoitettujen lääkkeiden kehittämiseen, 
enintään kymmenellä lisävuodella, jos 
valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, 
että tällainen pidennys on oikeutettu 
tutkimus- ja kehittämisohjelman 
perusteella.
8. Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä
mahdolliset päätösluonnokset kunkin 
sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa valmistus, 
maahantuonti tai tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus tapahtuu.
Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, 
joista säädetään 4 ja 7 kohdassa, se ottaa 
huomioon näiden toimivaltaisten 
viranomaisten mahdollisesti esittämät 
huomautukset.
9. Kemikaaliviraston ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
käsiteltävä 1–8 kohdan mukaisesti 
toimitettuja tietoja luottamuksellisina.
10. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 4 ja 7 kohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Nyt siirretty edellä olevaan 4 a artiklaan (uusi).

Tarkistus 75
8 ARTIKLA
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1. Tehoaineita, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan käytettäväksi ainoastaan 
kasvinsuojeluaineissa ja jotka sisältyvät 
joko neuvoston direktiivin 91/414/ETY37 
liitteeseen I tai komission asetukseen 
(ETY) N:o 3600/9238, komission 
asetukseen (EY) N:o 703/200139, 
komission asetukseen (EY) N:o 
1490/200240 tai komission päätökseen 
2003/565/EY41, ja aineita, joiden asiakirja-
aineiston täydellisyydestä on tehty 
komission päätös direktiivin 91/414/ETY 6 
artiklan nojalla, pidetään rekisteröityinä
valmistettavaksi tai maahan tuotavaksi 
niitä käyttötapoja varten, joita mainitut 
säännökset koskevat, ja siten niiden 
katsotaan täyttävän tämän luvun ja 20 
artiklan vaatimukset.

Poistetaan.

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

Perustelu

Xxxxx. Katso 2 artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 76
9 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN III ALAKOHTA
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(iii) tiedot aineen valmistuksesta ja 
käyttötavasta (käyttötavoista) siten kuin 
liitteessä IV olevassa 3 jaksossa 
täsmennetään; näiden tietojen on katettava 
kaikki rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat;

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

(iii a) tiedot aineen yksilöidyistä
käyttötavoista sisältävät standardoidut 
tiedot liitteeseen I perustuvien ohjeiden 
mukaisista käyttö- ja altistustapojen 
luokista.

Tarkistus 77
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN X A ALAKOHTA (uusi) 

(x a) vahvistuksen sille, että rekisteröijä on 
alkuperäisten tutkimusten haltija, jonka on 
laadittava tiivistelmät 9 artiklan a 
alakohdan vi alakohdan mukaisesti, tai että
hänellä on tätä koskeva alkuperäisten 
tutkimusten haltijan kirjallinen suostumus.

Perustelu

Tarkistus tarpeen testaustietoja koskevien omistussuhteiden ja tietosuojan varmistamiseksi.

Tarkistus 78
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 kilpailusääntöjä
täysimääräisesti noudattaen muodostaa 
yhteenliittymän rekisteröintiä varten. Yksi 
valmistaja tai maahantuoja toimittaa osan 
rekisteröinnistä muiden valmistajien ja/tai 
maahantuojien suostumuksella ja näiden 
puolesta toisen, kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Yhteenliittymiä muodostettaessa on noudatettava täysimääräisesti kilpailusääntöjä ja 
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erityisesti EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa, jossa määrätään yritysten välisistä
sopimuksista ja päätöksistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista kilpailuun 
yhteismarkkinoilla.

Tarkistus 79
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin yhteenliittymä päättää sisäisesti 
rekisteröintimaksun jakamisesta. Kukin 
rekisteröijä tai yhteenliittymä, joka on 
maksanut rekisteröintimaksun, voi oman 
harkintansa ja hinnoittelunsa mukaisesti 
velkoa muita, jotka haluavat osallistua 
aineen rekisteröintiin.

Tarkistus 80
10 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Komissio laatii ohjeet, jotka auttavat 
yhteenliittymään kuuluvia yrityksiä
soveltamaan kilpailulainsäädäntöä oikein. 

Perustelu

Tarvitaan ohjeet, jotka auttavat yrityksiä muodostamaan yhteenliittymiä siten, etteivät ne riko 
kilpailulainsäädäntöä.

Tarkistus 81
10 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Kukin valmistaja, maahantuoja tai 
yhteenliittymä voi nimittää kolmannen 
osapuolen edustajan kaikkiin tämän 
artiklan mukaisiin menettelyihin.

Perustelu

Yksittäisten yhtiöiden tai yhteenliittymän puolesta toimivan kolmannen osapuolen olisi 
voitava ajaa yhtiön tai valmistajaryhmän etuja.

Tarkistus 82
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11 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) niistä aineista, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa tämän on annettava V 
liitteen mukaiset tiedot aineet fysikaalis-
kemiallisista ominaisuuksista ja muut 
saatavilla olevat toksikologiset ja 
ekotoksikologiset tiedot;

Tarkistus 83
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

VI-VIII liitteiden mukaiset testit voidaan 
poistaa, jos altistusta koskevat tiedot ja 
toteutetut riskinhallintatoimet osoittavat, 
että se on perusteltua IX liitteessä
määritellyllä tavalla.

Tarkistus 84
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella 
rekisteröijällä on oikeus viitata tutkimuksiin 
ja testiraportteihin, jäljempänä ‘tutkimukset’, 
jotka on aiemmin toimitettu samasta aineesta, 
edellyttäen että hän voi osoittaa, että hän on 
nyt rekisteröimässä ainetta, joka on sama 
kuin aiemmin rekisteröity, että myös sen 
puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu ovat 
samat, ja että hän voi toimittaa aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) 
antaman luvan, jonka mukaan hän saa 
käyttää kyseisiä tutkimuksia.

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. Ainetta pidetään 
samana, jos sen puhtausaste ja 
epäpuhtauksien laatu ovat samat eivätkä
muuta sen myrkyllisyysprofiilia. Uuden 
rekisteröijän on toimitettava aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) 
antaman luvan, jonka mukaan hän saa 
käyttää kyseisiä tutkimuksia.

Perustelu

Tarkistus parantaa huomattavasti asetuksen toimivuutta. Koska ensimmäisen rekisteröijän on 
esitettävä tiedot aineen puhtaudesta (liitteessä IV oleva 2 jakso), sillä varmistetaan, että
ainetta ei tarvitse rekisteröidä useaan kertaan vain siksi, että puhtaus ja epäpuhtauksien laatu 
saattavat vaihdella ilman että sillä on kielteistä vaikutusta myrkyllisyysprofiiliin.

Tarkistus 85
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 
10 tonnia tai enemmän vuodessa. Jos aineen 
määrä on alle 100 tonnia, 
käyttöturvallisuustiedote katsotaan 
kemikaaliturvallisuusraportiksi.

Perustelu

Laajennettu käyttöturvallisuustiedote sisältää kaikki riskinarvioinnin kannalta merkittävät 
havainnot. Kaksi erillistä asiakirjaa (käyttöturvallisuustiedote ja 
kemikaaliturvallisuusraportti) merkitsisi kaksinkertaista kuormitusta etenkin pk-yrityksille.

Tarkistus 86
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse 
suorittaa aineesta, jota on valmisteessa, jos 
kyseisen valmisteeseen sisältyvän aineen 
pitoisuus on vähäisempi kuin alhaisin 
seuraavista:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse 
suorittaa aineesta, jota on valmisteessa tai 
tuotteessa, jos kyseisen valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvän aineen pitoisuus on 
vähäisempi kuin alhaisin seuraavista:

Perustelu

Kyseinen vapautus koskee ainoastaan valmisteisiin sisältyviä aineita. Tuotteisiin sisältyvien 
aineiden kohdalla vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun on kyse pienistä määristä. 
Erilainen kohtelu ei ole perusteltua toksikologisten ja ekotoksikologisten kriteerien valossa. 
Tällä tarkistuksella vapautus ulotetaan koskemaan myös tuotteisiin sisältyviä aineita ja 
varmistetaan REACH-asetuksen yhdenmukaisuus tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY kanssa, sillä kyseisessä direktiivissä on säädetty, että vapautus koskee 
sekä valmisteisiin että tuotteisiin sisältyviä aineita, kun niiden pitoisuudet eivät ylitä tiettyjä
kynnysarvoja.

Tarkistus 87
13 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Perustelu

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

Tarkistus 88
13 ARTIKLAN 4 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Altistuksen arvioinnissa, joka tarvittaessa 
perustuu käyttötapa- ja altistusluokkiin, ja 
riskien karakterisoinnissa on käsiteltävä
kaikkia valmistajan tai maahantuojan 
yksilöityjä käyttötapoja yhden tonnin tai sitä
suuremmille vuotuisille määrille.

Or. en

Perustelu



PE 353.595v03-00 54/165 AD\579754FI.doc

FI

Parannetaan toimivuutta rajoittamalla kemikaaliturvallisuusraportissa huomioon otettavat 
käyttötavat yli 1 tonnin suuruisiin määriin. Komission ehdotuksen mukaan käyttötapa olisi 
otettava huomioon myös hyvin vähäisten määrien tapauksessa.

Tarkistus 89
16 ARTIKLAN 2 KOHDAN B–D ALAKOHTA

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

(b) Välituotteen nimi sekä mahdollinen 
CAS-numero;

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

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 90
16 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Näiden tietojen tuottamiseen sovelletaan 
12 artiklaa.
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Perustelu

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

Tarkistus 91
17 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA 

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

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

Perustelu

Kun yhteenliittymä muodostetaan eristetyn välituotteen rekisteröintiä varten, menettelyn olisi 
oltava sama kuin yhtä ainetta rekisteröitäessä.

Tarkistus 92
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin yhteenliittymä päättää sisäisesti 
rekisteröintimaksun jakamisesta. Kukin 
rekisteröijä tai yhteenliittymä, joka on 
maksanut rekisteröintimaksun, voi oman 
harkintansa ja hinnoittelunsa mukaisesti 
velkoa muita, jotka haluavat osallistua 
aineen rekisteröintiin. 

Perustelu

Kun yhteenliittymä muodostetaan eristetyn välituotteen rekisteröintiä varten, menettelyn olisi 
oltava sama kuin yhtä ainetta rekisteröitäessä.
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Tarkistus 93
17 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kukin valmistaja, maahantuoja tai 
yhteenliittymä voi nimittää kolmannen 
osapuolen edustajan kaikkiin tämän 
artiklan mukaisiin menettelyihin.

Perustelu

Kun yhteenliittymä muodostetaan eristetyn välituotteen rekisteröintiä varten, menettelyn olisi 
oltava sama kuin yhtä ainetta rekisteröitäessä.

Tarkistus 94
19 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Rekisteröijä voi aloittaa aineen valmistuksen 
tai maahantuonnin, ellei kemikaalivirasto 
toisin ilmoita 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 25 artiklan 8 kohdan 
soveltamista.

Perustelu

Toimituksellisen virheen korjaus.

Tarkistus 95
19 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jos kemikaalivirasto on ilmoittanut 
rekisteröijälle, että hänen on toimitettava 
lisätietoja 18 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, rekisteröijä voi 
aloittaa valmistuksen tai maahantuonnin, ellei 
kemikaalivirasto toisin ilmoita, kolmen viikon 
kuluessa siitä, kun kemikaalivirasto on 
vastaanottanut hänen 
rekisteröintiasiakirjojensa täydentämiseksi 
tarvittavat lisätiedot, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 25 artiklan 8 kohdan 
soveltamista.
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Perustelu

Toimituksellisen virheen korjaus.

Tarkistus 96
20 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(f) muutos aineen luokittelussa ja 
pakkausmerkinnöissä; 

(f) muutos aineen luokittelussa ja 
pakkausmerkinnöissä; 

(g) ajantasaistus tai muutos 
kemikaaliturvallisuusraportissa

(g) ajantasaistus tai muutos 
kemikaaliturvallisuusraportissa

Kemikaalivirasto toimittaa nämä tiedot 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Perustelu

Sanamuoto "voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen" on epäkäytännöllinen. 
Valmistajaa/maahantuojaa ei pidä velvoittaa ilmoittamaan sovelluksia, joita hän ei kannata.
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Tarkistus 97
22 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. 1 kohdan mukaisesti rekisteröityihin 
aineisiin sovelletaan 20 artiklaa.

Or. en
Perustelu

Näin vältytään päällekkäisiltä menettelyiltä: aineet, jotka on luokiteltu direktiivin 
67/548/ETY) mukaisesti, ovat käyneet läpi samanlaisen menettelyn kuin REACH-järjestelmän 
alainen rekisteröinti- ja arviointimenettely.

Tarkistus 98
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. 

Muiden testien tarpeettoman 
päällekkäisyyden rajoittamiseksi 
rekisteröijiä kannustetaan painokkaasti
jakamaan tutkimustulokset ja muut tiedot.

Tarkistus 99
23 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)
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4 a. Kukin valmistaja, maahantuoja tai 
jatkokäyttäjä voi nimittää kolmannen 
osapuolen edustajan kaikkiin tämän 
osaston mukaisiin menettelyihin.

Perustelu

Yhtiöillä on aina oltava mahdollisuus olla kolmannen osapuolen edustamina 
luottamuksellisuus- ja/tai käytännön syistä.

Tarkistus 100
24 ARTIKLAN 5 KOHTA

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 aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
varmistaakseen, suostuvatko ne nim(i)ensä
ilmoittamiseen. Jos suostumus saadaan, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimet 
ja osoitteet. Kemikaalivirasto ilmoittaa 
joka tapauksessa viipymättä tiivistelmät tai 
selkeät tutkimustiivistelmät merkityksellisistä
selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista, 
jotka nämä mahdollisesti ovat jo 
toimittaneet.

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

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

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti 
aiemmille rekisteröijille mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen.

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti 
aiemmille rekisteröijille mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen, ellei 
ilmoittamista ole rajattu 115 ja 116 artiklan 
mukaisesti.
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Perustelu

Aiempien rekisteröijien tunnistetiedot olisi suojattava uusilta rekisteröijiltä ja päinvastoin, jos 
tietojen ilmoittaminen saattaisi paljastaa luottamuksellisia yritystietoja.

Tarkistus 101
24 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Jos toinen mahdollinen rekisteröijä on 
esittänyt tiedustelun samasta aineesta, 
kemikaalivirasto ilmoittaa kummallekin 
mahdolliselle rekisteröijälle viipymättä toisen 
mahdollisen rekisteröijän tai 23 artiklan 4 
kohdan a alakohdan (uusi) mukaisesti 
tämän nimittämän ulkopuolisen edustajan 
nimen ja osoitteen sekä selkärankaisilla 
suoritettavat tutkimukset, jotka kummaltakin 
edellytetään.

Perustelu

Mahdollisten rekisteröijien tunnistetiedot olisi suojattava tapauksissa, joissa testitulosten 
tietojen ilmoittaminen saattaisi paljastaa luottamuksellisia yritystietoja.

Tarkistus 102
24 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Aiempi tai mahdollinen rekisteröijä, 
joka ei halua ilmoittaa nimeään, ilmoittaa 
kemikaalivirastolle 15 vuorokauden 
kuluessa pyynnöstä, kuka toimii hänen 
edustajanaan. Jollei kemikaalivirasto ole 
saanut vastausta määräajan umpeutuessa, 
(mahdollisen) rekisteröijän tunnistetietoja 
ei katsota luottamuksellisiksi. 

Perustelu

Aiempien tai mahdollisten rekisteröijien tunnistetietojen suojaaminen ei saa estää
selkärankaisilla tehtyjä testejä koskevien tietojen jakamista.

Tarkistus 103
25 ARTIKLAN 5 KOHTA



AD\579754FI.doc 61/165 PE 353.595v03-00

FI

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) 
25 artiklan 8 a kohdassa määrätyn 
summan.

Perustelu

Vaikuttaa oudolta, että kaikki mahdolliset rekisteröijät maksavat 50 prosenttia alkuperäisistä
testauskustannuksista tuotetusta määrästä sekä mahdollisten tai aiempien rekisteröijien 
lukumäärästä riippumatta. 25 artiklan 8 a kohdassa (uusi) säädetään menettelystä, jolla 
tutkimuksen alkuperäiset kustannukset voidaan jakaa tasaisemmin.

Tarkistus 104
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
25 artiklan 8 a kohdassa määrätty summa, 
ja vaateelle voidaan hakea täytäntöönpanoa 
kansallisissa tuomioistuimissa.

Perustelu

Tämä on seurausta aiemmasta 25 artiklan 5 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 105
25 ARTIKLAN 8 KOHTA

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

8. Kemikaalivirasto voi pidentää edellä 19 
artiklan 1 kohdan mukaista rekisteröinnin 
odotusaikaa uuden rekisteröijän osalta.
Pidennys on suhteessa aikaan, joka 
tarvitaan asiaankuuluvien tutkimusten ja 
tarvittavien arvioiden tekemiseksi, jos 
aiempi rekisteröijä sitä pyytää.

Perustelu

Pyydetyn ajanjakson olisi vastattava testien tekemiseen ja tiedon keräämiseen tarvittavaa aikaa. 
On syytä varmistaa, ettei mahdollinen rekisteröijä saa perusteetonta ajallista etua aineensa 
valmistamiseen, etenkin kun on kyse muista kuin asteittain rekisteröitävistä aineista. Ajallinen etu 
on yleensä innovoivien tuotteiden yhteydessä jopa tärkeämpää kuin kustannukset. 

Tarkistus 106
25 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 a. Kemikaalivirasto päättää jokaiselle 
osapuolelle maksettavaksi tulevasta 
määrästä 73 artiklan 1a kohdan mukaisesti 
laadittavien ohjeiden perustella.

Tarkistus 107
26 ARTIKLA

1. Saadakseen hyödyntää 21 artiklassa 
säädettyä siirtymäjärjestelmää, kunkin 
asteittain rekisteröitävän aineen mahdollisen 
rekisteröijän on toimitettava kaikki seuraavat 
tiedot kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämää
lomaketta käyttäen:

1. Saadakseen hyödyntää 21 artiklassa 
säädettyä siirtymäjärjestelmää, kunkin 
asteittain rekisteröitävän aineen mahdollisen 
rekisteröijän on toimitettava kaikki seuraavat 
tiedot kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämää
lomaketta käyttäen:

(a) aineen nimi ja soveltuvin osin aineryhmä, 
mukaan luettuna mahdollinen Einecs- ja CAS-
numero, jos ne ovat saatavilla;

(a) aineen nimi ja soveltuvin osin aineryhmä, 
mukaan luettuna mahdollinen Einecs- ja CAS-
numero, jos ne ovat saatavilla;
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(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä
yhteyshenkilön nimi;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä
yhteyshenkilön nimi, tai tarvittaessa 
edustajan nimi;

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

(c) tuotantomäärien tonnimääräinen taso;

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

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

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

(e) ilmoitus siitä, sisältyykö d alakohdassa 
tarkoitettuihin tutkimuksiin selkärankaisilla 
tehtyjä testejä, ja jos ei, aikooko hän jakaa 
tiivistelmänsä ja tutkimuksen laajat 
tiivistelmät muiden 9 artiklan a kohdan x 
alakohdassa tarkoitettujen rekisteröijien 
kanssa.

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

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

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

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

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

(b) edellä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 tonni tai enemmän 
vuodessa.
3. Rekisteröijät, jotka eivät toimita 
1 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi 
vedota 21 artiklaan.

3. Rekisteröijät, jotka eivät toimita 
1 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi 
vedota 21 artiklaan.
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4. Valmistajat, jotka valmistavat, ja 
maahantuojat, jotka tuovat maahan asteittain 
rekisteröitäviä aineita vähemmän kuin yhden 
tonnin vuodessa, sekä jatkokäyttäjät voivat 
toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 108 
artiklan mukaisesti täsmentämässä
lomakkeessa.

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

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

5. Kemikaalivirasto tallentaa tietokantaan 
tiedot, jotka on toimitettu 1–4 kohdan 
mukaisesti. Kemikaalivirasto julkistaa 
kolmen kuukauden kuluessa tässä
kohdassa ilmoitetusta määräajasta 
luettelon edellä 2 kohdan mukaisesti 
ennakolta rekisteröidyistä aineista. 
Luettelossa on oltava aineiden nimet, 
niiden Einecs- ja CAS-numerot sekä nimet 
ja yhteystiedot niiltä valmistajilta ja 
maahantuojilta, jotka ovat ilmaisseet 
halukkuutensa olemassa olevien tietojen 
jakamiseen.

Tarkistus 108
26 A ARTIKLA (uusi)

Ainerekisteri
1. Kemikaalivirasto pitää yllä
ainerekisteriä, jossa on 26 artiklan 1 
kohdan mukaiset tiedot.

2. Kemikaalivirasto julkaisee kuukauden 
kuluttua 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoittamista koskevan määräajan 
päätyttyä seuraavat tiedot: 

a) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi 
sekä mahdolliset Einecs- ja CAS-numerot;
b) tarvittaessa valmistajan tai 
maahantuojan nimi ja osoite, mikäli tähän 
on saatu suostumus 26 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti;
c) viittaus siihen, mistä toksikologisista ja 
ekotoksikologisista päätepisteistä on 
saatavilla tutkimuksia, jotka perustuvat 
selkärankaisilla tehtyihin eläinkokeisiin;
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d) varhaisin 21 artiklan mukainen 
määräaika kunkin aineen rekisteröinnille.
3. Valmistaja tai maahantuoja voi nimittää
yhteisöä kotipaikkanaan pitävän 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
edustajakseen, jonka nimi julkaistaan 
verkkosivuilla. Jos kyseisen edustajan nimi 
on ilmoitettu kemikaalivirastolle 26 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, 
kemikaalivirasto ei paljasta valmistajan tai 
maahantuojan henkilöllisyyttä 2 kohdan 
mukaisesti.
4. Jatkokäyttäjien on vuoden kuluessa 2 
kohdan mukaisesta ainerekisterin 
julkaisemisesta ilmoitettava 
kemikaalivirastolle toksikologisia ja 
ekotoksikologisia päätepisteitä koskevista 
tutkimuksista, jotka perustuvat heidän 
selkärankaisilla teettämiinsä
eläinkokeisiin. Kemikaalivirasto täydentää
ainerekisteriä ja julkaisee täydennyksen 13 
kuukauden kuluttua rekisterin 
julkaisemisesta.

Perustelu

Ennakkorekisteröidyt aineet sisällytetään julkaistavaan ainerekisteriin. Tällä varmistetaan 
avoimuus sen suhteen, mitkä asteittain rekisteröitävät aineet ovat markkinoilla ja mikä on 
niiden varhaisin rekisteröintiaika. Tämä kaikkien asteittain rekisteröitävien aineiden 
varhainen julkistaminen edesauttaa tiedonkulkua valmistajien ja maahantuojien välillä, ja ne 
voivat valmistella rekisteröintiasiakirjoja. Myös tiedonkulku tuottajien ja jatkokäyttäjien 
välillä paranee.

Tarkistus 109
26 B ARTIKLA (uusi)

26 b artikla

Toimivalta ja oikeussuoja

1. Kemikaalivirasto vastaa tämän osaston 
mukaisten päätösten tekemisestä, jollei 
asiasta ole toisin säädetty.
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2. Kemikaaliviraston tämän osaston 
mukaisesti tekemiin päätöksiin voidaan 
hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Perustelu

Selvyyden vuoksi on syytä mainita erikseen, että koko III osastoa koskeva toimivalta kuuluu 
kemikaalivirastolle. Muutoksenhakuoikeus olisi vahvistettava keskitetysti sen sijaan, että se 
toistettaisiin aina eri kohdissa.

Tarkistus 110
27 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kaikki (mahdolliset) rekisteröijät, jotka 
ovat toimittaneet tietoja kemikaalivirastolle 
26 artiklan mukaisesti samasta asteittain 
rekisteröitävästä aineesta, ovat osapuolina 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa kunnes 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu määräaika on 
umpeutunut.

Perustelu
Mahdollistetaan tietojenvaihtofoorumin käyttö myös jatkokäyttäjille. Lisäksi täsmennetään 
tietojenvaihtofoorumin kestoa: se on toiminnassa koko asteittain rekisteröitävien aineiden 
rekisteröintijakson ajan.

Tarkistus 111
27 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tietojenvaihtofoorumin osapuolet 
tekevät kaikkensa päästäkseen 
sopimukseen vaihdettujen tietojen 
tulkinnasta.

Perustelu

Rekisteröijiä kannustetaan painokkaasti sopimaan (haitallisuutta koskevien) tietojen 
tulkinnasta pyrkien tiedon jakamiseen.
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Tarkistus 112
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.

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 
25 artiklan 8 a kohdan mukaisesti. 
Tutkimuksen haltijan on toimitettava 
tutkimus kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 28 artikla 25 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 113
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 1 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 
25 artiklan 8 a kohdan mukaista osuutta 
kustannuksista, ja vaateelle voidaan hakea 
täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan 28 artikla 25 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 114
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu

Olisi kohtuutonta, että erittäin pienistä määristä tai kertaluonteisesta toimituksesta olisi 
laadittava käyttöturvallisuustiedote.

Tarkistus 115
29 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä säädetystä poiketen liitteen Ia 
mukaisesti laadittua 
käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita 
valmisteelta, joka on siirretty saman yhtiön 
(omistajan) EU:ssa toimivan kahden 
tehtaan välillä, kun tehtaat kuuluvat eri 
oikeushenkilölle.

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotetta ei tule vaatia valmisteelta, joka on siirretty saman yhtiön 
(omistajan) EU:ssa toimivan kahdelle tehtaan välillä, jotka kuitenkin kuuluvat eri 
oikeushenkilöille. Kun otetaan huomion, että valmiste ei koska poistu yhtiön valvonnasta, 
käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen mainituista valmisteista ei tuo mitään hyötyä ihmisten 
terveydelle eikä ympäristölle.

Tarkistus 116
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 15 A ALAKOHTA (uusi)
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15 a. tarvittaessa tiedot ja perusteet, joiden 
perusteella liitteen IX mukaiset testit 
jätettiin suorittamatta;

Tarkistus 117
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, asiaankuuluvat altistusskenaariot 
ilmoitetaan käyttöturvallisuustiedotteen 
asianmukaisissa kohdissa.

Perustelu 

SDS-tiedotteen liite, jossa altistusskenaariot määritellään tapauksissa, joissa CSA on tehty, ei 
ole välttämätön. SDS-tiedotteen on oltava edelleen helposti saatavissa ja jatkokäyttäjien 
ymmärrettävissä. Liitteiden lisäämistä SDS-tiedotteisiin olisi vältettävä. Altistusskenaariota ei
tarvitse määrittää liitteessä, koska:

– SDS:n mukainen käyttö mainitaan siinä (luvut 1 ja 2);

– Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteen on oltava GHS:n vaatimusten mukainen.

Tarkistus 118
29 ARTIKLAN 8 KOHTA

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 
käyttöturvallisuustiedotetta ole toimitettu 
näiden säännösten mukaisesti ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa. Aineen 
toimittajien on viipymättä saatettava se ajan 
tasalle seuraavissa tilanteissa:

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

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

(b) kun aine on rekisteröity; (b) jos aine on rekisteröity;

(c) kun lupa on myönnetty tai evätty; (c) jos lupa on myönnetty tai evätty;

(d) kun on asetettu rajoitus. (d) jos on asetettu rajoitus.



PE 353.595v03-00 70/165 AD\579754FI.doc

FI

Uusi ajantasaistettu versio tiedoista, 
varustettuna merkinnällä ”Tarkistus: 
(päivämäärä)”, on toimitettava maksutta 
kaikille aiemmille vastaanottajille, joille 
asianomainen toimija on toimittanut ainetta 
tai valmistetta edellisten 12 kuukauden 
aikana.

Uusi ajantasaistettu versio tiedoista, 
varustettuna merkinnällä ”Tarkistus: 
(päivämäärä)”, on toimitettava maksutta 
kaikille aiemmille vastaanottajille, joille 
asianomainen toimija on toimittanut ainetta 
tai valmistetta edellisten 12 kuukauden 
aikana.

Perustelu 

Jos yritysten on jo noudatettava joitakin tämän asetuksen säännöksiä REACHin väliaikaisen 
strategian soveltamisen nojalla, olisi suojalausekkeen avulla varmistettava, ettei toimia 
tarvitsee toistaa REACH-asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 119
30 ARTIKLAN 2 KOHTA

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:

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

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

(b) kun aine on rekisteröity; (b) jos aine on rekisteröity;

(c) kun lupa on myönnetty tai evätty; (c) jos lupa on myönnetty tai evätty;

(d) kun on asetettu rajoitus. (d) jos on asetettu rajoitus.

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

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

Perustelu 

Mukauttaminen uusiin tekniikoihin.

Tarkistus 120



AD\579754FI.doc 71/165 PE 353.595v03-00

FI

31 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

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

Aineen tai valmisteen toimitusketjun 
toimijoiden on ilmoitettava seuraavat tiedot 
toimitusketjussa taaksepäin edelliselle 
toimijalle tai jakelijalle, jos ne eivät paljasta 
116 artiklan mukaisesti suojattavia 
luottamuksellisia tietoja:

Perustelu 

Jos tietojen toimittaminen paljastaisi luottamuksellisia tietoja tai tietoja tietyn kemikaalin 
erityiskäytöstä, on myönnettävä poikkeus siitä, että toimitusketjussa eteenpäin toimiville 
jatkokäyttäjille on annettava tietoja. Tällä vältetään se mahdollisuus, että valmistaja 
toimittaa tiedon mainitusta käytöstä jatkokäyttäjän kilpailijoille.

Tarkistus 121
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla

1. Liitteessä XII luetellun aineen tai 
kyseistä ainetta sisältävän valmisteen tai 
tuotteen valmistajan tai maahantuojan on 
jatkokäyttäjän pyynnöstä annettava kaikki 
kohtuullisena pidettävät tiedot aineen 
vaikutuksista ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön pyynnössä ilmaistun 
toiminnan ja käyttötarkoituksen 
yhteydessä.

2. Edellä 1 kohdassa määritelty 
ilmoitusvelvollisuus koskee soveltuvin osin 
toimitusketjun alkupäätä.

Perustelu

Tiedot vaarallisista (luvanvaraisista) aineista sellaisenaan, osana valmistetta tai tuotetta on 
levitettävä kaikkialle toimitusketjun varrelle, jotta yritykset voivat ryhtyä asianmukaisiin 
toimiin tuotteidensa sisällön suhteen. Jatkokäyttäjien oikeus saada tietoa kyseistä aineista on 
ratkaisevan tärkeää kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi ja hyvän tahdon osoittamiseksi.

Tarkistus 122
32 ARTIKLAN OTSIKKO
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Työntekijöiden mahdollisuus saada 
käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyvät 

tiedot

Työntekijöiden mahdollisuus saada 
turvallisuustiedot

Perustelu 

Kaikkia käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyviä tietoja ei pidä antaa saataville. Tämä
tarkistus liittyy muihin tiedottamista toimintaketjussa koskevan IV osan artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 123
33 ARTIKLA

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

Toimitusketjun kaikkien toimijoiden on 
koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki 
tiedot, joita ne tarvitsevat tämän asetuksen 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, vähintään 5 vuoden ajan 
sen jälkeen, kun ne ovat viimeksi 
valmistaneet, tuoneet maahan, toimittaneet 
tai käyttäneet ainetta sellaisenaan tai 
valmisteessa. Toimitusketjun toimijan on 
toimitettava pyynnöstä viipymättä nämä
tiedot tai annettava ne saataville 
kemikaalivirastolle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta II ja VI osaston soveltamista.

Perustelu 

Kaikkien Reach-tietojen saatavilla pitäminen 10 vuoden ajan aineen valmistamisesta, 
maahantuonnista, toimittamisesta tai käyttämisestä merkitsisi pk-yrityksille mittavaa 
byrokratiaa. Tämän vuoksi määräaika olisi lyhennettävä viiteen vuoteen.

Tarkistus 124
34 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jatkokäyttäjä voi toimittaa tietoja 
rekisteröinnin valmistelun avustamiseksi.

1. Jatkokäyttäjä voi toimittaa tietoja 
rekisteröinnin valmistelun avustamiseksi. 
Tiedot voidaan toimittaa suoraan 
kemikaalivirastolle. III osastoon sisältyviä
säännöksiä sovelletaan sellaisinaan 
jatkokäyttäjiin.
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Perustelu 

REACH-ehdotus ei salli jatkokäyttäjän ryhtymistä rekisteröijäksi eikä osallistumista 
yhteenliittymiin. Jatkokäyttäjien kohdalla on olemassa potentiaalinen riski siitä, tuotteen 
markkinoille saattaminen viivästyy johtuen byrokraattisista rekisteröintivaatimuksista, jotka 
saattavat vaatia testaamista ja muita hallinnollisia menettelyjä ennen kemikaalin uuden 
käytön sallimista. Jos jatkokäyttäjä ei voi itse rekisteröidä eikä osallistua yhteenliittymiin, 
jatkokäyttäjä ei voi millään tavalla nopeuttaa testaus- ja rekisteröintiprosessia.

Tarkistus 125
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 sekä
jakelijalle tai muulle toimitusketjuun 
kuuluvalle toimijalle kirjallisesti aineen 
käyttötapoja ja pyytää, että niistä tulisi 
yksilöityjä käyttötapoja. Näin tehdessään 
hänen on toimitettava tiedot, joiden avulla 
tavarantoimittaja voi toimittaa
altistusskenaarion jatkokäyttäjän käyttötapaa 
varten tavarantoimittajan 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.

3 artiklan 26 kohdan mukaisesti 
valmistaja, maahantuoja ja jatkokäyttäjä
voi kieltäytyä toimittamasta 
altistusskenaariota.

Tätä kohtaa ei sovelleta käyttötapoihin, 
joita ei ole hyväksytty.

Perustelu 

Jakelusta vastaavaa tahoa ei pitäisi edellyttää hyväksymään kaikkia jatkokäyttäjän 
tunnistamia käyttötapoja tai laatimaan altistusskenaariota käyttötavalle, jota se ei hyväksy. 
Kohta 2 ei saa olla ristiriidassa käyttöturvallisuustiedotetta koskevan otsakkeen 16 kanssa 
(joka on myös osa GHS-käyttöturvallisuustiedotetta).

Tarkistus selventää, että toimittajat ovat vain poikkeustapauksissa oikeutettuja kieltäytymään 
toimittamasta jatkokäyttäjälle käyttöä varten tarvittavaa altistumisskenaariota. Tämä
selvennys on erityisen tärkeä pk-yrityksille, koska se takaa oikeusvarmuuden ja koska 
kustannukset voidaan laskea tarkemmin. 

Tarkistus 126
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34 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

4. Ainetta sellaisenaan tai valmisteessa 
käyttävän jatkokäyttäjän on laadittava 
kemikaaliturvallisuusraportti liitteen XI 
mukaisesti kaikista käyttötavoista yli 
1 tonnin määrissä ainetta kohden 
vuodessa, jotka poikkeavat hänelle 
käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetussa 
altistusskenaariossa kuvatuista edellytyksistä.

Perustelu 

Tämä tarkistus varmistaa rekisteröijien ja jatkokäyttäjien yhtäläisen kohtelun suhteessa 
käyttöihin, jotka on sisällytettävä kemikaaliturvallisuusarviointiin, jota – käytännön syistä –
olisi vaadittava vain aineista, joita käytetään yli 1 tonnin määrissä vuoden aikana.

Tarkistus 127
34 A ARTIKLA (uusi)

34 a artikla 
Koska on tarkoitus edistää eläinkokeet 
korvaavia menetelmiä, komission, 
jäsenvaltioiden ja teollisuuden olisi 
lisättävä voimavaroja ja ponnisteluja 
eläinkokeet korvaavien menetelmien 
kehittämisen, validoinnin ja hyväksymisen 
nopeuttamiseksi.

Perustelu 

Asetuksen tavoitteen eli eläinkokeet korvaavien menetelmien edistämisen olisi käytävä ilmi 
asetustekstistä, varsinkin kun otetaan huomioon, että vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittäminen ja hyväksyminen kärsivät resurssien puutteesta ja edistyvät varsin hitaasti.

Tarkistus 128
35 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Ennen sellaisen aineen tietyn käytön 
aloittamista, jonka toimitusketjun aiempi 
toimija on rekisteröinyt 5 tai 16 artiklan 
mukaisesti, jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tämän artiklan 2 kohdassa 
täsmennetyt tiedot, jos hänelle toimitettu 
käyttöturvallisuustiedote sisältää
altistusskenaarion ja jatkokäyttäjä käyttää
ainetta tavalla, jota kyseisessä
altistusskenaariossa kuvatut edellytykset
eivät kata.

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

Perustelu 

Johdonmukaisuudesta johtuvat tarkistus. On todettava, että jatkokäyttäjillä ei yleensä ole 
riittävää toksikologista asiantuntemusta tehdä testaamista koskevia ehdotuksia. 

Tarkistus 129
36 ARTIKLA

1. Jatkokäyttäjien edellytetään noudattavan 
34 artiklan vaatimuksia viimeistään 12 
kuukauden kuluttua rekisteröintinumeron
vastaanottamisesta, jonka heidän 
tavarantoimittajansa ilmoittavat heille 
käyttöturvallisuustiedotteessa.

1. Jatkokäyttäjien edellytetään noudattavan 
34 artiklan vaatimuksia viimeistään 12 
kuukauden kuluttua rekisteröinnin 
vahvistamisen vastaanottamisesta, jonka 
heidän tavarantoimittajansa ilmoittavat heille 
käyttöturvallisuustiedotteessa.

2. Jatkokäyttäjien edellytetään noudattavan 
35 artiklan vaatimuksia viimeistään 6 
kuukauden kuluttua rekisteröintinumeron
vastaanottamisesta, jonka heidän 
tavarantoimittajansa ilmoittavat heille 
käyttöturvallisuustiedotteessa.

2. Jatkokäyttäjien edellytetään noudattavan 
35 artiklan vaatimuksia viimeistään 6 
kuukauden kuluttua rekisteröinnin 
vahvistamisen vastaanottamisesta, jonka 
heidän tavarantoimittajansa ilmoittavat heille 
käyttöturvallisuustiedotteessa.

Perustelu 

Tämä vaatimus, joka koskee kaikkien valmisteeseen sisältyvien aineiden 
rekisteröintinumeroiden ilmoittamista jatkokäyttäjille, johtaa luottamuksellisuuden 
rikkomiseen.

Tarkistus 130
VI OSASTON OTSIKKO

AINEIDEN ARVIOINTI ARVIOINTI
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Perustelu 

VI osaston otsikon olisi heijastettava sitä tosiasiaa, että se sisältää muutakin kuin aineiden 
arvioinnin.

Tarkistus 131
37 ARTIKLA

Polymeerit on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta arvioinnista.

Polymeerit ja sellaiset asteittain 
rekisteröitävät aineet, jotka ovat 
parhaillaan 26 artiklan mukaisessa 
ennakkorekisteröintimenettelyssä, on 
vapautettu tämän osaston mukaisesta 
arvioinnista.

Perustelu 

Asteittain rekisteröitävien aineiden arviointi suoritetaan erikseen 
ennakkorekisteröintimenettelyn yhteydessä. Aineille tehdään kuitenkin heti niiden 
rekisteröinnin jälkeen aineen arviointi.

Tarkistus 132
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. Toimivaltainen viranomainen on 39–44
artiklan soveltamista varten 
kemikaalivirasto. Kemikaalivirasto voi
turvautua näissä artikloissa kuvattuja 
tehtäviään hoitaessaan 118 artiklassa
tarkoitettuihin toimivaltaisiin 
viranomaisiin.

Perustelu

Todellisten yhtäläisten toimintaolosuhteiden luomiseksi kemikaalivirastolle on annettava 
laajempi mandaatti ja vastuu. Kemikaaliviraston on täten vastattava arvioinnista yhteisön 
tasolla ja sitä avustavat ja neuvovat jäsenvaltioiden viranomaiset ja jäsenvaltioiden komitea, 
joka on REACH-järjestelmän alainen, tekninen neuvoa-antava elin.

Tarkistus 133
38 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)
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1 a. Jäsenvaltioiden komitealta voidaan 
pyytää lausuntoa 39–43 artiklan 
soveltamista varten.

Perustelu

Kemikaaliviraston on toimittava jäsenvaltioiden komitean ohjauksessa ja yhteistyössä tämän 
kanssa, mutta sillä on oltava täysi vastuu kaikesta päätöksenteosta. Jotta kuitenkin vältytään 
raskaalta kuulemismenettelyltä jokaisessa asiassa, jäsenvaltioiden komitean kuuluminen on 
oltava vapaaehtoista.

Tarkistus 134
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Tämä menettely on tarpeeton edellä olevan 38 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen takia.

Tarkistus 135
38 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tietojen vaihto kemikaaliviraston ja 
rekisteröijän välillä voi tapahtua 
rekisteröijän valitsemalla kielellä. 

Perustelu 

Sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen edellyttää, että kaikki päätökset tehdään ja lausunnot 
laaditaan keskeisessä paikassa, kemikaalivirastossa. Tämän käytännön kannalta on kuitenkin 
tärkeää, että kemikaalivirasto voi käyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
asiantuntemusta tai pyytää niiltä teknistä tukea päätösten ja lausuntojen valmistelutyöhön. 

Etenkin pk-yritysten toiminnan helpottamiseksi tietojen vaihdon kemikaaliviraston kanssa 
olisi oltava mahdollista sen maan kielellä, jossa yrityksen sääntömääräinen kotipaikka 
sijaitsee. 
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Tarkistus 136
40 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jos asiakirjojen saattamiseen tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisiksi tarvitaan 
1 kohdan nojalla suoritetun tarkistuksen 
perusteella lisätietoja, kemikaalivirasto 
laatii kahdentoista kuukauden kuluessa 
3 a kohdassa tarkoitetun vuosittaisen 
arviointisuunnitelman julkaisemisesta
luonnoksen päätökseksi, jossa rekisteröijää
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan kaikki 
tiedot, jotka tarvitaan rekisteröinnin 
(rekisteröintien) saattamiseksi asianomaisten 
tietovaatimusten mukaiseksi, ja kyseinen 
päätös on tehtävä 48 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 137
40 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle viraston asettaman 
kohtuullisen määräajan puitteissa. 
Määräaika ei saa ylittää kuutta kuukautta. 
Kemikaaliviraston on peruutettava 
rekisteröintinumero, jos rekisteröijä ei 
toimita vaadittuja tietoja ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä.

Perustelu 

Vaikka rekisteröijä olisi läpäissyt 18 artiklassa säädetyn täydellisyystarkastuksen, 
ilmoitusvelvollisuutta ei ehkä kuitenkaan ole täytetty. Velvollisuuden laiminlyönnillä olisi 
oltava selkeät seuraukset. Rekisteröijillä pitäisi olla vain yksi mahdollisuus korjata 
virheellinen rekisteröinti kuuden kuukauden kuluessa. Tällä varmistettaisiin rekisteröintien 
laatu ja vältettäisiin viranomaisten ja rekisteröijien loputtomat kiistat. 

Tarkistus 138
40 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
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3 a. Kemikaaliviraston on perustettava 
vuosittainen arviointisuunnitelma 
rekisteröintiasiakirjoille niiden yleisen 
laadun arvioimiseksi. Suunnitelmassa on 
täsmennettävä erityisesti kyseisenä
ajanjaksona arvioitavien 
rekisteröintiasiakirjojen 
vähimmäisprosenttiosuus ja suunnitelma 
julkaistaan kemikaaliviraston 
verkkosivuilla. 

Perustelu

On tärkeätä varmistaa, että tietty vähimmäisosuus rekisteröintiasiakirjoista arvioidaan, 
etenkin jos aiotaan saada luottamusta siihen, että alan riskinhallintatoimet ovat hyvin 
perusteltuja.

Tarkistus 139
40 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Kemikaalivirasto laatii vuosittaisen 
selonteon toteuttamiensa asiakirja-
arviointien tuloksista. Selonteossa on 
oltava muun muassa rekisteröijille 
annettavia suosituksia siitä, kuinka he 
voivat parantaa tulevien 
rekisteröintiasiakirjojensa laatua. 
Selonteko on julkaistava kemikaaliviraston 
verkkosivuilla.

Perustelu

Kemikaaliviraston on voitava tiedottaa kansalaisille ja neuvoa rekisteröijiä Reach-
säännösten mukaisesti toimitettujen asiakirjojen laadun parantamiseksi.

Tarkistus 140
42 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu
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Tämä menettely on tarpeeton edellä olevan 38 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen takia.

Tarkistus 141
42 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Perustelu

Tarkistuksella yhtenäistetään 42 artiklan 2 kohta edellä olevan 38 artiklan 1 kohtaan tehdyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 142
42 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Tämä menettely on tarpeeton edellä olevan 38 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen takia.

Tarkistus 143
42 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Luettelo 39 ja 40 artiklan mukaisesti 
arvioiduista rekisteröintiasiakirjoista on 
oltava jäsenvaltioiden saatavissa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että verkko suhtautuisi avoimesti testausehdotuksia koskevaan 
kemikaaliviraston työhön.
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Tarkistus 144
43 ARTIKLA

1. Toimivaltaisen viranomaisen, joka 
aloittaa rekisteröinnin 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
40 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava siitä
kemikaalivirastolle.
2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava päätösluonnos 40 artiklan 
2 kohdan mukaisesti 12 kuukauden kuluessa 
aineen arvioinnin alkamisesta.

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

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

Tarkistus 145
43A A ARTIKLA (uusi)

1. Kemikaaliviraston on tutkittava 9 
artiklan a kohdan iii alakohdan ja 11 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
sille toimitetut tiedot määritelläkseen 
ovatko lisätiedot tarpeen.

2. Edellä 1 kohdassa tehdyn tutkinnan 
perusteella kemikaaliviraston on 12 
kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta laadittava päätös siitä, 
täytyykö rekisteröijän/rekisteröijien 
toimittaa lisätietoja.

3. Lisätietoja voidaan pyytää vain 
tapauksissa, joissa täyttyy vähintään kaksi 
seuraavista ehdoista:

a) aineet, joiden vaikutuksista ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön ei ole annettu 
lainkaan tietoja eikä yhdenkään 
jäsenvaltion viranomaisilla ole kyseisiä
tietoja;
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b) aineet, jotka tieteellisen näytön 
perusteella ovat todennäköisesti
luokitukseltaan karsinogeenisiä, 
mutageenisiä tai lisääntymisen kannalta
toksisia 1 tai 2 ryhmässä, tai aineet, jotka 
täyttävät liitteen VII vaatimukset ja joista ei 
ole tarvittavia tietoja;
c) aineet, joilla on dispersiivisiä tai 
diffusoivia käyttötarkoituksia, jolloin 
altistusta ei voida luotettavasti arvioida, 
erityisesti kulutustuotteisiin sisältyvät 
aineet;
d) aineet, joilla on vähintään 20 
rekisteröijää, elleivät ne ole osoittaneet, että
merkittävää altistusta ei ole olemassa, tai 
tapauksissa, joissa tieteellinen näyttö ei 
puolla mahdollista vaaraa;
e) aineet, joiden täytäntöönpano tai 
valvonta jäsenvaltioissa on yksilöinyt 
epäilyksiä vaarasta ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.
Lisätiedot voivat olla ainoastaan liitteen V 
mukaisia tietoja.

4. Kemikaaliviraston päätös pyytää
lisätietoja on tämän asetuksen 87 artiklan 
mukaisen vetoomusmenettelyn alainen.
5. Kemikaalivirasto ilmoittaa komissiolle ja 
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille 
suositteleeko se ainetta koskevan 
arvioinnin vai yhteisön riskinhallinnan 
käynnistämistä.

Tarkistus 146
43 A ARTIKLA
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Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
perusteet aineiden etusijajärjestyksen 
laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. 
Etusijajärjestys laaditaan riskin perusteella. 
Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja 
altistusta koskevien tietojen sekä
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. 
Kemikaalivirasto tekee päätöksen 
perusteista, joilla laaditaan aineiden 
etusijajärjestys niiden lisäarviointia varten. 
Jäsenvaltioiden on käytettävä näitä
perusteita säännöllisesti päivitettävien 
arviointisuunnitelmiensa laatimiseen.

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

Tarkistus 147
43 A A ARTIKLAN OTSIKKO 

Toimivaltainen viranomainen Yhteisön säännöllisesti päivitettävä
arviointisuunnitelma

Tarkistus 148
43 A A ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA 

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

1. Kemikaaliviraston on laadittava aineen 
arviointia varten luonnos säännöllisesti 
päivitettäväksi yhteisön 
arviointisuunnitelmaksi. Aine sisällytetään 
43 a artiklassa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti säännöllisesti päivitettävän 
yhteisön arviointisuunnitelman 
luonnokseen silloin, kun joko 38 artiklassa 
tarkoitetun asiakirja-aineiston arvioinnin 
johdosta tai muusta asiaan liittyvästä
lähteestä saatujen tietojen tarkastelun 
johdosta on syytä epäillä, että kyseinen aine 
aiheuttaa riskin terveydelle tai ympäristölle, 
erityisesti jommankumman seuraavassa 
esitetyn syyn perusteella: 

Perustelu

Kemikaaliviraston on oltava vastuussa säännöllisesti päivitettävän yhteisön 
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arviointisuunnitelman laatimisesta aineiden arviointia varten. Varsinaiset arvioinnit jaetaan 
myöhemmin kansallisille viranomaisille tehtäviksi asiantuntemuksen perusteella. Tällä
varmistetaan, että käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään parhaiten yhteisön tasolla.

Tarkistus 149
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. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän yhteisön 
arviointisuunnitelman luonnoksen on 
katettava kolmen vuoden jakso, se on 
päivitettävä vuosittain ja siinä on yksilöitävä
aineet, jotka on arvioitava kunakin vuonna. 
Kemikaaliviraston on toimitettava yhteisön 
arviointisuunnitelman luonnos
jäsenvaltioiden viranomaisille kunkin 
vuoden helmikuun 28 päivään mennessä. 
Jäsenvaltiot voivat lähettää huomautuksensa 
kemikaalivirastolle tai ilmaista 
kiinnostuksensa tietyn aineen arviointiin 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä.

Perustelu

Kemikaaliviraston on oltava vastuussa säännöllisesti päivitettävän yhteisön 
arviointisuunnitelman laatimisesta aineiden arviointia varten. Varsinaiset arvioinnit jaetaan 
myöhemmin kansallisille viranomaisille tehtäviksi asiantuntemuksen perusteella. Tällä
varmistetaan, että käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään parhaiten yhteisön tasolla.

Tarkistus 150
43 A A ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat säännöllisesti 
päivitettävän yhteisön 
arviointisuunnitelman luonnosta 
koskevissa huomautuksissaan:
– ehdottaa uusien aineiden sisällyttämistä;
– ehdottaa arviointisuunnitelmassa olevan 
aineen/olevien aineiden poistamista;



AD\579754FI.doc 85/165 PE 353.595v03-00

FI

– ilmaista 118 artiklassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kiinnostuksensa yhden tai useamman 
säännöllisesti päivitettävään yhteisön 
arviointisuunnitelman luonnokseen 
sisällytetyn aineen ja/tai ensimmäisessä
luetelmakohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltioiden ehdotuksen arvioimiseen.

Tarkistus 151
43 A A ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman luonnokseen ei 30 
vuorokauden kuluessa ole saatu
jäsenvaltioiden huomautuksia, luonnosta 
pidetään hyväksyttynä. 
Jos kemikaalivirasto on saanut 
jäsenvaltioilta huomautuksia, ne on 
toimitettava yhdessä säännöllisesti 
päivitettävän yhteisön 
arviointisuunnitelman luonnoksen kanssa 
72 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetulle jäsenvaltioiden komitealle, 
jäljempänä 'jäsenvaltioiden komitea'. 

Säännöllisesti päivitettävässä yhteisön 
arviointisuunnitelmassa on lisäksi 
yksilöitävä aine/aineet, jonka/joiden 
arviointia jäsenvaltiot ovat kunakin vuonna 
pyytäneet.

Aineita jäsenvaltioiden arvioitaviksi 
kohdennettaessa on otettava huomioon:

i) niiden osuus yhteisön koko 
bruttokansantuotteesta; ja

ii) niiden aiemmat, samaa tai vastaavia 
aineita koskevat kokemukset, jotka 
perustuvat 39–46 artiklan mukaisiin 
aiempiin arviointeihin; ja

iii) kulloisenkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen kapasiteetti kyseisten 
arviointien suorittamiseen.
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Tarkistus 152
43 A A ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Kemikaalivirasto siirtää asian 72 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa säädetyn 
jäsenvaltioiden komitean, jäljempänä
‘jäsenvaltioiden komitea’, käsiteltäväksi, 
jotta sovittaisiin, mikä viranomainen on 
toimivaltainen viranomainen, kun otetaan 
huomioon periaate, jonka mukaan 
jäsenvaltioille osoitettavien aineiden 
määrän on vastattava niiden osuutta 
yhteisön koko bruttokansantuotteesta. Aina 
kun se on mahdollista, etusija on annettava 
niille jäsenvaltioille, jotka ovat jo 
suorittaneet asiakirja-aineiston arvioinnin 
kyseisestä aineesta 39–43 artiklan nojalla.
Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 60 päivän 
kuluessa asian siirtämisestä sen käsiteltäväksi 
yksimieliseen sopimukseen, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava lopulliset 
arviointisuunnitelmansa sen mukaisesti. 
Toimivaltainen viranomainen on sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka on sisällyttänyt kyseisen aineen 
lopulliseen arviointisuunnitelmaansa.

4. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen 
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen 
säännöllisesti päivitettävästä yhteisön 
arviointisuunnitelmasta, komissio hyväksyy 
lopullisen säännöllisesti päivitettävän 
yhteisön arviointisuunnitelman sen 
mukaisesti. 
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Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta 
yksimieliseen sopimukseen, kemikaalivirasto 
toimittaa eriävät mielipiteet komissiolle, joka 
päättää, mikä viranomainen on 
toimivaltainen viranomainen, 130 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, 
ja jäsenvaltioiden on vahvistettava 
lopulliset arviointisuunnitelmansa tämän 
mukaisesti.

Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta 
yksimieliseen sopimukseen, kemikaalivirasto 
toimittaa eriävät mielipiteet komissiolle, joka 
hyväksyy lopullisen säännöllisesti 
päivitettävän yhteisön 
arviointisuunnitelman 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Tarkistus 153
43 A A ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Kemikaalivirasto julkaisee lopullisen
arviointisuunnitelman ja vuosittaiset 
päivitykset verkkosivuillaan.

Tarkistus 154
43 A A ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Edellä 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
määritetyn jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on arvioitava kaikki sille 
osoitetut aineet tämän luvun mukaisesti.

Perustelu
Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 155
43 A A ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Jäsenvaltion pyynnöstä ja 
kemikaaliviraston suosituksesta komissio 
ottaa käyttöön 130 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisen 
jäsenvaltioiden viranomaisten laatimien 
arviointien korvausjärjestelmän.

Perustelu 

Kemikaaliviraston olisi oltava vastuussa säännöllisesti päivitettävän yhteisön 
arviointisuunnitelman laatimisesta aineiden arviointia varten. Varsinaiset arvioinnit jaetaan 
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myöhemmin kansallisille viranomaisille tehtäviksi taloudellisen suorituskyvyn, kokemuksen ja 
kapasiteetin perusteella. Jos jäsenvaltio katsoo, että arviointikustannukset on jaettu 
epätasaisesti, on perustettava korvausjärjestelmä, jotta arviointien laatimisen aiheuttama 
taloudellinen rasitus jakaantuu myöhemmin oikeudenmukaisesti.

Tarkistus 156
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 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, ja vahvistettava tätä
varten kohtuullinen määräaika. Päätös on 
tehtävä 48 ja 49 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa rekisteröijien on 
toimitettava puuttuvat tiedot, jotka hän on luonnostellut testausehdotuksessa ja tällöin on 
otettava huomioon puuttuvien testien lukumäärä ja laatu. Määräajat ovat tarpeen, jotta 
aineiden arvioinnin tarpeeton viivästyminen voidaan välttää; samalla parannetaan 
säännöllisesti päivitettävien arviointisuunnitelmien hallintaa.

Tarkistus 157
44 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

2. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot paikalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, joka toimittaa ne edelleen 
kemikaalivirastolle.

Perustelu

Kemikaalivirastoon on voitava olla yhteydessä paikallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välityksellä.

Tarkistus 158
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44 A ARTIKLA (uusi)

Lisätietojen antaminen useiden 
rekisteröijien tapauksessa

1. Jos useita rekisteröijiä vaaditaan 
antamaan 43 a artiklassa (uusi) tai 44 
artiklassa säädettyjä tietoja samasta 
aineesta, kemikaalivirasto ilmoittaa kaikille 
näille rekisteröijille muiden rekisteröijien 
identiteetin. 

2. Kaikilla saman aineen rekisteröijillä on 
kolme kuukautta aikaa päättää kuka 
hankkii tiedot kaikkien puolesta. Jos 
sopimukseen ei päästä, kemikaalivirasto 
määrää yhden rekisteröijän keräämään 
tietoja. 
3. Kemikaaliviraston pyytämien lisätietojen 
keräämisen kustannukset jaetaan tasan 
kaikkien kyseisen aineen rekisteröijien 
kesken, jos sopimuksella ei toisin ole
päätetty.

Perustelu

Jos lisätietoja pyydetään aineesta, jolla on useita rekisteröijiä, kemikaaliviraston ei tarvitse 
saada kuin yhdet lisätiedot. Tällaisissa tapauksissa tiedot kerätään ainoastaan yhteen kertaan 
ja kustannukset jaetaan kaikkien rekisteröijien kesken, elleivät ne keskenään toisin päätä.

Tarkistus 159
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 voidaan 
osoittaa, että tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen käytöstä aiheutuu 54 artiklan 
mukaisesti liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden käytöstä aiheutuvaa riskitasoa 
vastaava riski, kemikaalivirasto voi:

Perustelu
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Tarkistuksella pyritään johdonmukaisesti muiden tarkistusten kanssa siihen, että koko 
arviointiprosessi keskitetään kemikaalivirastolle. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden 
arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 160
48 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tämän johdosta hänen 
rekisteröintinsä ei ole enää voimassa eikä
kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos rekisteröijä jättää uuden 
rekisteröintihakemuksen.

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

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että rekisteröinnin voimassaolo päättyy vasta, kun aineen valmistus on 
päättynyt lopullisesti. Jonkin aineen valmistus voi joissakin tilanteissa päättyä tilapäisesti, 
minkä ei pitäisi johtaa rekisteröinnin menettämiseen.

Tarkistus 161
48 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijä voi lopettaa aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin 
päätösluonnoksen saatuaan. Siinä
tapauksessa hänen on ilmoitettava siitä
toimivaltaiselle viranomaiselle, minkä
seurauksena hänen rekisteröintinsä ei enää
ole voimassa eikä kyseisestä aineesta voida 
enää vaatia lisätietoja, paitsi jos hän jättää
uuden rekisteröintihakemuksen.

3. Rekisteröijä voi lopettaa lopullisesti 
aineen valmistuksen tai maahantuonnin 
päätösluonnoksen saatuaan. Siinä
tapauksessa hänen on ilmoitettava siitä
kemikaalivirastolle, minkä seurauksena 
hänen rekisteröintinsä ei enää ole voimassa 
eikä kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos hän jättää uuden 
rekisteröintihakemuksen.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että rekisteröinnin voimassaolo päättyy vasta, kun aineen valmistus on 
päättynyt lopullisesti. Jonkin aineen valmistus voi joissakin tilanteissa päättyä tilapäisesti, 
minkä ei pitäisi johtaa rekisteröinnin menettämiseen.

Tarkistus 162
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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. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava kemikaalivirastolle tiedoksi 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.

Perustelu

Kemikaaliviraston tai jäsenvaltiossa olevan raportointielimen olisi vastattava 
päätösluonnosten laatimisesta, jotta menettelyä voidaan yksinkertaistaa ja keskittää.

Tarkistus 163
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 
25 artiklan 8 a kohdassa määrätyn 
menettelyn mukaisesti. 

Perustelu

Yhtenäistää 50 artiklan edellä olevan 25 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 164
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 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet korvataan 
soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
tekniikoilla, joiden riski on todistetusti 
vähäisempi.

Perustelu
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Kun erityistä huolta aiheuttavia aineita korvataan vaihtoehtoisilla aineilla, olisi samalla 
todistettava, että niistä aiheutuva riski on vähäisempi. 

Tarkistus 165
53 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä
ei saa saattaa markkinoille johonkin 
käyttötarkoitukseen eikä itse käyttää ainetta, 
joka sisältyy liitteeseen XIII, jos:

1. Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä
ei saa saattaa markkinoille johonkin 
käyttötarkoitukseen eikä itse käyttää ainetta, 
joka sisältyy liitteeseen XIII, jos:

(a) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) sellaisenaan tai valmisteessa 
tai sen sisällyttämiselle tuotteeseen, jonka 
vuoksi aine on saatettu markkinoille tai johon 
hän käyttää kyseistä ainetta itse, ei ole 
myönnetty 57–61 artiklan mukaista lupaa; tai

(a) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) tai käyttö- ja 
altistustapaluokalle sellaisenaan tai 
valmisteessa tai sen sisällyttämiselle 
tuotteeseen, jonka vuoksi aine on saatettu 
markkinoille tai johon hän käyttää kyseistä
ainetta itse, ei ole myönnetty 57–61 artiklan 
mukaista lupaa; tai

(b) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) sellaisenaan tai valmisteessa 
tai sen sisällyttämiselle tuotteeseen, jonka 
vuoksi aine on saatettu markkinoille tai johon 
hän käyttää kyseistä ainetta itse, ei ole 
myönnetty poikkeusta liitteen XIII 
lupavaatimuksesta 55 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti; tai

(b) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) tai käyttö- ja 
altistustapaluokalle sellaisenaan tai 
valmisteessa tai sen sisällyttämiselle 
tuotteeseen, jonka vuoksi aine on saatettu 
markkinoille tai johon hän käyttää kyseistä
ainetta itse, ei ole myönnetty poikkeusta 
liitteen XIII lupavaatimuksesta 55 artiklan 
2 kohdan mukaisesti; tai

(c) Jäljempänä 55 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan i alakohdan mukaista 
päivämäärää ei ole saavutettu; tai

(c) Jäljempänä 55 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan i alakohdan mukaista 
päivämäärää ei ole saavutettu; tai

(d) jäljempänä 55 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan i alakohdan mukainen 
päivämäärä on saavutettu, ja hän on jättänyt 
hakemuksen 18 kuukautta ennen kyseistä
päivämäärää, mutta lupahakemusta koskevaa 
päätöstä ei ole vielä tehty; tai

(d) jäljempänä 55 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan i alakohdan mukainen 
päivämäärä on saavutettu, ja hän on jättänyt 
hakemuksen 18 kuukautta ennen kyseistä
päivämäärää, mutta lupahakemusta koskevaa 
päätöstä ei ole vielä tehty; tai

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

(e) aine on saatettu markkinoille eikä kyseistä
käyttötapaa tai käyttö- ja 
altistustapaluokkaa koskevaa lupaa ole 
myönnetty toimitusketjussa välittömästi 
seuraavalle jatkokäyttäjälle.
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Tarkistus 166
53 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
sellaisten aineiden käyttöön, jotka ovat 
jätettä ja jotka käsitellään 
jätteenkäsittelylaitoksessa neuvoston 
direktiivissä 75/442/ETY46 tai neuvoston 
direktiivissä 91/689/ETY47 tarkoitetun 
luvan ehtojen mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o .../...{POP-yhdisteitä koskeva asetus} 
soveltamista.

Poistetaan.

Perustelu

Nämä säännökset on nyt sisällytetty 2 artiklan 1 kohdan c a alakohtaan (uusi) täydennyksenä
samaiseen artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 167
53 ARTIKLAN 5 JA 6 KOHTA

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

Poistetaan. 

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

(b) käyttö direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
biosidituotteissa;
(c) käyttö asetuksen (ETY) 2309/93 ja 
direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY 
soveltamisalaan kuuluvina ihmisille tai 
eläimille tarkoitettuina lääkkeinä;
(d) käyttö direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden 
lisäaineina;

(e) käyttö direktiivin 70/524/ETY 
soveltamisalaan kuuluvina rehujen 
lisäaineina;
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(f) käyttö päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden 
aromiaineina; 

(g) käyttö tehtaalla käytettävänä eristettynä
välituotteena tai kuljetettavana eristettynä
välituotteena;
(h) käyttö Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/70/EY48
soveltamisalaan kuuluvana 
moottoripolttoaineena;

(i) käyttö polttoaineena siirrettävissä tai 
kiinteissä mineraaliöljytuotteiden 
polttolaitoksissa sekä käyttö polttoaineena 
suljetuissa järjestelmissä.

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

(a) käyttö direktiivin 76/768/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa kosmeettisissa 
valmisteissa;

(b) käyttö direktiivin 89/109/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvissa tarvikkeissa.

Perustelu

Nämä säännökset on nyt sisällytetty 2 artiklan 2 b kohtaan (uusi) täydennyksenä samaiseen 
artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 168
54 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
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(a) aineet, jotka täyttävät 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien 
aineiden luokitusperusteet 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

(a) aineet, jotka on luokiteltu 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluviksi 
aineiksi direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

Tarkistus 169
54 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) aineet, jotka on luokiteltu
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluviksi 
aineiksi direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

Tarkistus 170
54 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c) aineet, jotka on luokiteltu
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
kuuluviksi aineiksi direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti;

Tarkistus 171
54 ARTIKLAN E KOHTA

(e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia 
ja erittäin voimakkaasti biokertyviä liitteessä
XII mainittujen perusteiden mukaisesti;

(e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti 
hajoavia, erittäin voimakkaasti biokertyviä ja
myrkyllisiä liitteessä XII mainittujen 
perusteiden mukaisesti;

Tarkistus 172
54 ARTIKLAN F KOHTA 
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(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.

(f) Aineet, joiden määritellään aiheuttavan 
vakavia riskejä ja peruuttamattomia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön, kun kyseiset vaikutukset ovat 
samantasoisia kuin muiden a–e alakohdassa 
lueteltujen aineiden vaikutukset, voidaan 
sisällyttää tapauskohtaisesti 56 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti ja vankkojen 
tieteellisin perustein arvioituna.

Perustelu

Ilman sellaisten aineiden, jotka voivat olla luvanvaraisia, tieteellistä tai riskeihin perustuvaa 
arviointia tällä luetelmakohdalla tehdään koko lupamenettelyprosessista avoin, koska se 
perustuisi summittaisille kriteereille, mikä rajoittaisi oikeusvarmuutta ja heikentäisi koko 
REACH-filosofiaa.

Tarkistus 173
54 A ARTIKLA (uusi)

54 a artikla
Liitteeseen XIII sisällytettävien aineiden 
uudelleenarviointi

1. Aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
komissio pyytää terveys- ja ympäristöriskejä
käsittelevää tiedekomiteaa (SCHER) 
antamaan lausunnon siitä, onko tämän 
asetuksen 54 artiklaan ja sen asiaan 
liittyviin liitteisiin aiheellista lisätä muita 
tieteellisiä kriteereitä sekä laatii kyseisiä
kriteereitä koskevan ohjeistuksen.

2. SCHERin lausunnon perusteella 
komissio voi antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksen 54 artiklassa 
lueteltujen luokkien muuttamiseksi siten, 
että ne kattavat muita, samantasoisia 
huolia aiheuttavia aineita, joiden 
ominaisuudet
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(a) voidaan määrittää selkeiden tieteellisten 
kriteereiden avulla ja kansainvälisesti 
hyväksyttyjä testimenetelmiä noudattaen

(b) aiheuttavat vakavia riskejä ja 
peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten
terveyteen tai ympäristöön.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan oikeusvarmuus ja se, että lupamenettelyprosessin 
rajoittava vaikutus kohdistuu aineisiin, joiden haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön on todistettu vakiintuneiden tieteellisten ja kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi 
OECD:n puitteissa, hyväksyttyjen kriteereiden avulla.

Tarkistus 174
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Vain rekisteröityihin aineisiin voidaan soveltaa lupamenettelyä. Rekisteröimättömiä aineita ei 
saa missään tapauksessa valmistaa tai tuoda maahan. Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 175
55 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

(a) voimassa oleva yhteisön 
erityislainsäädäntö, jossa asetetaan terveyden 
tai ympäristön suojeluun liittyvät 
vähimmäisvaatimukset aineen käytölle, 
esimerkiksi sitovat työperäisen altistuksen 
raja-arvot ja päästöjen raja-arvot;
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(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.

b a) fyysisiin muotoihin käytön aikana 
liittyvän riskin suhteellisuus ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, kuten metallit 
massiivisessa olomuodossa. 

(b b) rekisteröintiasiakirjoissa esitetyt 
erityiset riskinhallintatoimet terveyden 
ja/tai ympäristön suojelemiseksi.

Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja. Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja.

Perustelu

Tietyille aineille ja käyttötavoille, joiden valvonta on jo järjestetty asianmukaisesti (joille on 
esim. asetettu altistusrajat ja joita käytetään hyvin valvotuissa teollisuusolosuhteissa), olisi 
myönnettävä poikkeuksia lupamenettelystä. Metallien ja metalliseosten ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle muodostamat todelliset riskit riippuvat niiden muodosta. Niiden toksikologisia 
vaikutuksia arvioidaan testaamalla metalleja hienojakoisen jauheen muodossa. Massiivisessa 
olomuodossaan metalleilla on yleensä alhaisempi riskialttius, joten niitä ei voi käsitellä
samalla tavalla kuin hienojakoista jauhetta. Samojen sääntelevien vaatimusten soveltaminen 
molempiin muotoihin on suhteetonta mahdolliseen riskiin nähden.

Tarkistus 176
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) luokkiin 1 ja 2 kuuluvilla CMR-
aineilla.

Perustelu

Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat CMR-aineet on sisällytettävä kyseiseen luetteloon, koska ne ovat 
aineita, jotka pitäisi sisällyttää liitteeseen XIII (ks. 54 artiklan a–c kohta). Tämä tarkistus 
liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 177
55 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
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3 a. Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tietyn aineen, joka täyttää 54 artiklan 
mukaiset perusteet, rekisteröinti on saatu 
päätökseen, kemikaalivirasto tutkii, 
tarvitaanko rekisteröijän yksilöimien 
käyttötapojen tai käyttö- ja 
altistustapaluokkien valossa uusia 
rajoituksia tai muutoksia nykyisiin 
rajoituksiin VIII osaston mukaisesti. Jos 
kemikaalivirasto toteaa, että rajoituksia 
tarvitaan, se suosittelee rajoitusmenettelyn 
aloittamista 66–70 artiklan mukaisesti. Jos 
kemikaalivirasto toteaa, että rekisteröijän 
yksilöityjä käyttötapoja valvotaan 
asianmukaisesti, se suosittaa poikkeuksien 
myöntämistä ottaen huomioon 55 artiklan 
2 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Poikkeuksen myöntämistä koskevat 
päätökset on tehtävä 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan ensimmäistä, 
toista ja kolmatta virkettä ei sovelleta, jos 
kemikaalivirasto on jo suosittanut aineen 
ottamista ensisijaiseksi aineeksi 55 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. Ensimmäisen 
alakohdan ensimmäistä, toista ja kolmatta 
virkettä ei myöskään sovelleta, jos 
kemikaalivirasto päättää, että kyseistä
ainetta koskevat rekisteröintiasiakirjat eivät 
sisällä riittävästi tietoja nopeutetun 
menettelyn soveltamiseen. Tästä
päätöksestä ilmoitetaan asianomaisille 
rekisteröijille, ja heitä pyydetään 
esittämään huomautuksensa kolmen 
kuukauden kuluessa. Kemikaalivirasto 
ottaa päätöksessään huomioon esitetyt 
huomautukset.

Sellaisia rekisteröijän yksilöityjä
käyttötapoja, joista kemikaalivirasto ei ole 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
antanut suositusta tai tehnyt päätöstä
kuuden kuukauden kuluessa, pidetään 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina 
poikkeuksina.
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Perustelu

Rajoitusten olisi oltava etusijalla lupamenettelyyn nähden, sillä ne ovat nopeampia, 
kattavampia ja EU:n tasolla yhtenäisiä ja mahdollistavat näin ollen paremman turvan 
ympäristön ja kuluttajan kannalta. Kaksivaiheinen lupamenettely kestää kauan ja on 
byrokraattinen. Lupamenettelyn puitteissa voidaan tehdä yksittäispäätöksiä vain silloin, kun 
rajoitusmenettelyllä ei saada riittävää turvaa.

Tarkistus 178
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ja luvan 
hylkäämisestä aiheutuvat sosioekonomiset 
vaikutukset, jotka hakija tai muut osapuolet 
osoittavat;

(b) aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ja luvan 
hylkäämisestä aiheutuvat sosioekonomiset ja 
muut kestävyyteen liittyvät vaikutukset, 
jotka hakija tai muut osapuolet osoittavat;

Perustelu

Käsite "sosio-ekonominen" ei välttämättä kata kaikkia niitä vaikutuksia, jotka on otettava 
huomioon. Kestävyyteen liittyvät vaikutukset voivat käsittää voimavarojen käytön 
tehokkuuden, energiatehokkuuden, kasvihuonekaasuja koskevan tehokkuuden, jätteen 
minimoimisen ja kierrätyksen kaltaisten tekijöiden arvioinnin. On tarpeen viitata 
nimenomaisesti kestävyyteen liittyviin vaikutuksiin, jotta vältetään se, että arviointien 
lopputulokset ovat harhaanjohtavat tai puutteelliset.

Tarkistus 179
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) hakijan 59 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
toimittama vaihtoehtojen analyysi ja 
mahdolliset 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimitetut kolmansien osapuolten huomiot;

(c) hakijan 59 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
toimittama vaihtoehtojen analyysi ja 
mahdolliset 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimitetut, tieteelliset kriteerit täyttävät
kolmansien osapuolten huomiot;

Perustelu

Kolmansien osapuolten huomiot voivat olla hyödyllisiä, jos ne ovat tieteellisten normien 
mukaiset.

Tarkistus 180
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA
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(d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten 
vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
terveys- tai ympäristöriskeistä. 

(d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten 
vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
käyttöön liittyvistä terveys- ja
ympäristöriskeistä sekä sosio-ekonomisista 
ja muista kestävyyttä koskevista 
vaikutuksista. 

Perustelu

Kestävyyteen liittyvät vaikutukset voivat käsittää voimavarojen käytön tehokkuuden, 
energiatehokkuuden, kasvihuonekaasuja koskevan tehokkuuden, jätteen minimoimisen ja 
kierrätyksen kaltaisten tekijöiden arvioinnin. Jotta voidaan tehdä kokonaisvaltaisia ja 
perusteellisia päätöksiä olisi vaadittava tietoja vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
käyttämiseen liittyvistä terveys- ja ympäristöriskeistä ja niiden sosioekonomisista ja muista 
kestävyyteen liittyvistä vaikutuksista. 

Tarkistus 181
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 voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. 
Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyt luvat 
on arvioitava määräajoin uudelleen ottaen 
huomioon sovelluskohtaiset toimitusajat ja 
tuotteiden elinkaaret.

Perustelu

Sanamuodon "asetetaan määräaika" merkitys ei ole selvä. Ei ole selvää viitataanko aikaan, 
jolloin luvanmukainen käyttö päättyy (eli auringonlasku-määräajasta) vai hetkeen, jolloin 
käytön luvallisuutta on määrä tarkastella uudelleen. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että
kaikki 57 artiklan 3 kohdan nojalla myönnetyt luvat on arvioitava uudelleen määräaikana, 
joka asetetaan luvan myöntämisen yhteydessä, mutta samalla jätetään voimaan mahdollisuus 
tehdä tapauskohtaisesti päätöksiä luvanvaraisen käytön päättymisen määräajasta.

Tarkistus 182
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c) käyttötapa (käyttötavat) tai 
käyttötapojen ja altistustapojen luokat, 
joille lupa myönnetään;
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Tarkistus 183
57 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan 
ehdoissa määrätään, haltijan on 
varmistettava, että altistumistaso 
alennetaan niin alhaiseksi kuin se on 
teknisesti mahdollista.

Poistetaan.

Perustelu

Artiklan 8 kohta ei tue riskien arviointia ja olisi poistettava. Lupa myönnetään, mikäli riskien 
arvioinnissa todetaan, että altistumiseen liittyvä ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle 
koituva riski on asianmukaisesti hallinnassa. Tarpeeton altistumisten myöhempi minimointi 
aiheuttaa oikeudellista ja taloudellista epävarmuutta.

Tarkistus 184
58 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen lupien, jotka on määräajoin 
arvioitava uudelleen, katsotaan olevan 
voimassa, kunnes komissio tekee päätöksen 
luvallisen käytön päättymisajankohdasta. 
Luvat arvioidaan uudelleen tarkistamisen 
yhteydessä. Hakijoiden on jätettävä
ajantasaistetut hakemukset vähintään 
18 kuukautta ennen luvan 
tarkistamispäivää. 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.

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan lupien uudelleentarkastelu-/uusimismenettelyä. Sama 
lupanumero kattaa luvanvaraisen käytön siihen asti, kunnes komissio päättää kyseisen käytön 
lopettamisajankohdasta. Tarkistuksella varmistetaan, että kaikki 57 artiklan 3 kohdan 
mukaiset luvat arvioidaan uudelleen luvan myöntämisen yhteydessä ilmoitettuna ajankohtana. 
Luvallisen käytön lopettamisen ajankohtaa koskevat päätökset tehdään kuitenkin 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 185
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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 vaara, 
komissio voi oikeasuhteisuuden huomioon 
ottaen keskeyttää luvan voimassaolon, 
kunnes tarkistaminen on suoritettu.

Perustelu

Ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vakavan ja välittömän vaaran 
määrittelemiseksi ei ole olemassa arviointiperusteita. Näin ollen komission on päätettävä
perusteiden nojalla, keskeyttääkö se luvan voimassaolon tarkistamisen ajaksi. Tämä tarkistus 
liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 186
59 ARTIKLAN 3–4 KOHTA

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

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

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 
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) tai käyttö- ja 
altistustapojen luokkia varten lupaa haetaan, 
ja selostetaan aineen mahdollinen käyttö
valmisteissa ja/tai aineen sisällyttäminen 
tuotteisiin;
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(d) liitteen I säännösten mukainen 
kemikaaliturvallisuusraportti, joka kattaa 
aineen (aineiden) käytöstä ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat liitteessä XIII 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, ellei sitä ole jo toimitettu 
osana rekisteröintiä.

(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.

Perustelu

Seuraustarkistus.

Tarkistus 187
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN A–B ALAKOHTA

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

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

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

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

Tarkistus 188
61 ARTIKLAN 5 KOHDAN 3 ALAKOHTA
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Jos hakija aikoo esittää huomautuksia, hänen 
on lähetettävä huomautuksensa kirjallisina 
kemikaalivirastolle kahden kuukauden 
kuluessa lausuntoluonnoksen 
vastaanottamisesta. Komiteat tarkastelevat 
huomautuksia ja antavat lopulliset 
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa 
kirjallisten huomautusten vastaanottamisesta 
ottaen kyseiset huomautukset tarvittaessa
huomioon. Tätä päätöstä seuraavien 15 
päivän kuluessa kemikaalivirasto lähettää
lausunnot ja niihin liitetyt kirjalliset 
huomautukset komissiolle, jäsenvaltioille ja 
hakijalle.

Jos hakija aikoo esittää huomautuksia, hänen 
on lähetettävä huomautuksensa kirjallisina 
kemikaalivirastolle kahden kuukauden 
kuluessa lausuntoluonnoksen 
vastaanottamisesta. Komiteat tarkastelevat 
huomautuksia ja antavat lopulliset 
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa 
kirjallisten huomautusten vastaanottamisesta 
ottaen kyseiset huomautukset huomioon. 
Tätä päätöstä seuraavien 15 päivän kuluessa 
kemikaalivirasto lähettää lausunnot ja niihin 
liitetyt kirjalliset huomautukset komissiolle, 
jäsenvaltioille ja hakijalle.

Perustelu

Hakijan esittämät huomautukset on otettava huomioon aina, ei vain "tarvittaessa".

Tarkistus 189
62 ARTIKLA

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

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

Perustelu

Tarkistus on seurausta muista tarkistuksista.

Tarkistus 190
64 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja jonka määräksi tulee 
enintään yksi tonni vuodessa.

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja jonka määrä on sellainen, 
jota tuotetta ja menettelyä koskeva 
tutkimus ja kehittäminen edellyttää.

Ensimmäisen alakohdan ensimmäisestä
lauseesta poiketen sellaisen aineen, jolle on 
asetettu jokin rajoitus liitteessä XVI, 
markkinoille saattaminen sellaisenaan, 
valmisteessa tai tuotteessa on sallittua 
valmistajalle, maahantuojalle tai jakelijalle 
palauttamista varten. 

2. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVII, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu 
laboratoriomittakaavassa tehtävään 
tutkimukseen tai käytettäväksi 
vertailustandardina.

2. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVII, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu 
laboratoriomittakaavassa tehtävään 
tutkimukseen tai käytettäväksi 
vertailustandardina.

Ensimmäisen alakohdan ensimmäistä
lausetta sovelletaan vastaavilta osin.

Perustelu

Tutkimukselle ja kehittämiselle ei pidä asettaa aikarajoituksia; sillä voisi olla ei-toivottuja 
vaikutuksia. Jos tämän artiklan edellytykset täytetään, aikarajoituksia ei tarvita.

Suurimman sallitun määrän ilmoittaminen ei ole asianmukaista. Määriä tulisi rajoittaa 
käyttötarkoituksen mukaisesti.

REACH-asetuksen olisi mahdollistettava ja siinä olisi säädettävä selkeästi sellaisten 
tuotteiden, joita ei voida aineita koskevista rajoituksista johtuen vielä saattaa markkinoille, 
palauttamisesta.
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Tarkistus 191
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 on luokiteltu
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.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus 54 artiklan a–c kohtia koskevan tarkistuksen 
kanssa. Asetuksen 66–68 artiklojen soveltamatta jättämistä ei voida hyväksyä.

Tarkistus 192
65 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Viimeistään silloin, kun aine sisällytetään 
Tukholman yleissopimukseen tai pysyviä
orgaanisia yhdisteitä koskevaan YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjaan, 
komissio esittää luonnoksen kyseisen aineen 
sisällyttämisestä liitteeseen XVII, jollei 
55 artiklan 5 kohdasta muuta johdu. 
Toimenpideluonnosten mukaan on 
vähintään pantava täytäntöön kyseisistä
yhteisön kansainvälisistä sitoumuksista 
aiheutuvat velvollisuudet. Liite XVII on 
muutettava 130 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asetuksen 
66–70 artiklaa ei sovelleta.

3. Viimeistään silloin, kun aine sisällytetään 
Tukholman yleissopimukseen tai pysyviä
orgaanisia yhdisteitä koskevaan YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjaan, 
komissio esittää luonnoksen kyseisen aineen 
sisällyttämisestä liitteeseen XVII, jollei 
55 artiklan 5 kohdasta muuta johdu. 
Toimenpideluonnosten mukaan on pantava 
täytäntöön kyseisistä yhteisön 
kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvat 
velvollisuudet. Liite XVII on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Asetuksen 66–70 artiklaa ei 
sovelleta.

Perustelu

Komission on täytettävä kansainvälisistä sopimuksista ja pöytäkirjoista johtuvat yhteisön 
sitoumukset. Liitteen XVII muutosten on heijastettava täysin tiettyjen aineiden sisällyttämistä
Tukholman yleissopimukseen tai pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan pöytäkirjaan.

Tarkistus 193
66 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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1. Jos komissio katsoo, että aineen valmistus, 
markkinoille saattaminen tai käyttö
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa 
aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
riskin, joka ei ole riittävän hyvin 
hallinnassa ja johon on puututtava yhteisön 
tasolla, se pyytää kemikaalivirastoa 
valmistelemaan liitteen XIV vaatimusten 
mukaisen asiakirja-aineiston. Jos kyseisestä
aineistosta käy ilmi, että tarvitaan nykyisiä
toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön 
laajuisia toimia, kemikaalivirasto aloittaa 
rajoitusmenettelyn ja ehdottaa rajoituksia.

1. Jos komissio katsoo, että aineen valmistus, 
markkinoille saattaminen tai käyttö
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa 
aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
riskin, jota ei voida hyväksyä ja johon on 
puututtava yhteisön tasolla, se pyytää
kemikaalivirastoa valmistelemaan liitteen 
XIV vaatimusten mukaisen asiakirja-
aineiston. Jos kyseisestä aineistosta käy ilmi, 
että tarvitaan nykyisiä toimenpiteitä
pidemmälle meneviä yhteisön laajuisia toimia, 
kemikaalivirasto aloittaa rajoitusmenettelyn 
ja ehdottaa rajoituksia.

Kemikaalivirasto viittaa mahdolliseen 
jäsenvaltion toimittamaan, tämän asetuksen 
mukaiseen asiakirja-aineistoon, 
kemikaaliturvallisuusraporttiin tai 
riskinarviointiin. Se viittaa myös mahdollisiin 
kolmansien tahojen toimittamiin 
riskinarviointeihin, jotka liittyvät yhteisön 
muiden asetusten tai direktiivien 
soveltamiseen. Muiden yhteisön 
lainsäädännön nojalla perustettujen 
samanlaisia tehtäviä hoitavien elinten, 
esimerkiksi erillisvirastojen, on toimitettava 
tätä tarkoitusta varten pyynnöstä tietoja 
kemikaalivirastolle.

Kemikaalivirasto viittaa mahdolliseen 
jäsenvaltion toimittamaan, tämän asetuksen 
mukaiseen asiakirja-aineistoon, 
kemikaaliturvallisuusraporttiin tai 
riskinarviointiin. Se viittaa myös mahdollisiin 
kolmansien tahojen toimittamiin 
riskinarviointeihin, jotka liittyvät yhteisön 
muiden asetusten tai direktiivien 
soveltamiseen. Muiden yhteisön 
lainsäädännön nojalla perustettujen 
samanlaisia tehtäviä hoitavien elinten, 
esimerkiksi erillisvirastojen, on toimitettava 
tätä tarkoitusta varten pyynnöstä tietoja 
kemikaalivirastolle.

Kemikaaliviraston on viipymättä
julkistettava/julkaistava verkkosivuillaan 
jäsenvaltion tai komission aikomus aloittaa 
rajoitusmenettely ja ilmoitettava asiasta 
niille, joita kyseisen aineen rekisteröinti 
koskee.
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2. Jos jäsenvaltio katsoo, että aineen
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän 
hyvin hallinnassa ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, jäsenvaltion on valmisteltava
liitteen XIV vaatimusten mukainen asiakirja-
aineisto. Jos kyseisestä aineistosta käy ilmi, 
että tarvitaan nykyisiä toimenpiteitä
pidemmälle meneviä yhteisön laajuisia toimia, 
jäsenvaltion on toimitettava aineisto 
kemikaalivirastolle liitteessä XIV 
määritellyssä muodossa rajoitusmenettelyn 
aloittamiseksi.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että aineen 
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä ja 
johon on puututtava yhteisön tasolla, 
jäsenvaltion on valmisteltava liitteen XIV 
vaatimusten mukainen asiakirja-aineisto. Jos 
kyseisestä aineistosta käy ilmi, että tarvitaan 
nykyisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä
yhteisön laajuisia toimia, jäsenvaltion on 
toimitettava aineisto kemikaalivirastolle 
liitteessä XIV määritellyssä muodossa 
rajoitusmenettelyn aloittamiseksi.

Or. it

Perustelu

Rajoituksia aletaan soveltaa, kun riski on sellainen, jota ei voida hyväksyä, eikä mikä tahansa 
riski.

Rajoitukset ovat voimassa myös ilman määrällistä rajoitusta (enintään yksi tonni vuodessa). 
Yrityksillä, jotka ovat jo tehneet rekisteröinnin, on oikeus saada tietoa, samoin kuin niillä
yrityksillä, joilla ei ole rekisteröintivelvollisuutta (koska ne käyttävät määriä, jotka ylittävät 
yhden tonnin vuodessa) tai joilla ei vielä erilaisista määriin liittyvistä määräajoista johtuen 
ole rekisteröintivelvollisuutta.

Tarkistus 194
66 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
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
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tonnimäärään sovellettavien erilaisten määräaikojen vuoksi. Tarkistus liittyy muihin VIII 
osaston – Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 195
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 
asiaankuuluvien asiakirja-aineistojen 
yhteenvedot, 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-aineistot voivat sisältää luottamuksellisia yritystietoja tai tekijänoikeuksilla 
suojattuja tietoja. Niiden sisältö ei sulje pois lopullista päätöstä ja sitä voidaan tästä syystä
tulkita tai käyttää väärin ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Kolme kuukautta on liian lyhyt aika kommentoida monimutkaista menettelyä, etenkin 
pk-yritysten kohdalla.

Tarkistus 196
68 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea laatii 12 kuukauden kuluessa 
66 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
julkaisemisesta ehdotettuja rajoituksia 
koskevan lausunnon, joka perustuu asiakirja-
aineiston olennaisten osien ja 
sosioekonomisten vaikutusten tarkasteluun. 
Komitea valmistelee ehdotettuja rajoituksia 
ja niihin liittyviä sosioekonomisia vaikutuksia 
koskevan lausuntoluonnoksen ottaen 
huomioon 66 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut analyysit tai niitä
koskevat tiedot, jos niitä on esitetty. 
Kemikaalivirasto julkaisee 
lausuntoluonnoksen viipymättä
verkkosivuillaan. Kemikaalivirasto 
kehottaa kaikkia, joiden etuja asia koskee,
esittämään lausuntoluonnosta koskevat 
huomionsa kemikaaliviraston asettamassa 
määräajassa.

1. Sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea laatii 12 kuukauden kuluessa 
66 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
julkaisemisesta ehdotettuja rajoituksia 
koskevan lausunnon, joka perustuu asiakirja-
aineiston olennaisten osien ja 
sosioekonomisten vaikutusten tarkasteluun. 
Komitea valmistelee ehdotettuja rajoituksia 
ja niihin liittyviä sosioekonomisia vaikutuksia 
koskevan lausuntoluonnoksen ottaen 
huomioon 66 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut analyysit tai niitä
koskevat tiedot, jos niitä on esitetty. 
Kemikaalivirasto toimittaa 
lausuntoluonnoksen kaikille, joiden etuja 
asia koskee, ja kehottaa näitä esittämään 
huomionsa kemikaaliviraston asettamassa 
määräajassa.

Perustelu

Lausuntoluonnoksen toimittaminen kaikille, joiden etuja asia koskee, ei estä komissiota 
tekemästä lopullista päätöstä. Niiden, joiden etuja asia koskee, ja ainakin niiden, jotka ovat 
rekisteröityneet, on voitava esittää huomioita. Tarkistus liittyy muihin VIII osaston – Tiettyjen 
vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä
koskevat rajoitukset – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 197
69 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan.

2. Kemikaalivirasto julkaisee 116 artiklan 
mukaisesta luottamuksellisuudesta 
huolehtien viipymättä kummankin komitean 
lausunnot verkkosivuillaan. Julkistettuihin 
lausuntoihin ei sisälly luottamuksellisia 
yritystietoja.

Perustelu

Avoimuus ei saa toteutua luottamuksellisen yritystiedon suojelemisen kustannuksella.

Luottamuksellisuutta koskevaa 116 artiklaa on sovellettava tässäkin yhteydessä.
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Tarkistus 198
70 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lopullinen päätös tehdään 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

2. Lopullinen päätös tehdään 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen ja ottaen huomioon 
ainekohtaiset toimitusajat ja tuotteiden 
elinkaaret.

Perustelu

Rajoitusten ja lupien ajoituksessa on otettava ainekohtaiset toimitusajat ja tuotteiden 
elinkaaret huomioon. Eräiden käyttöjen kohdalla voi olla mahdollista asettaa lakisääteisiä
rajoituksia aineiden käytölle jo varhaisessa vaiheessa, kun taas muiden kohdalla tarvitaan 
enemmän aikaa toimitusaikojen ja tuotteiden elinkaarten huomioon ottamiseksi. Kustannusten 
minimoimiseksi ja parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi on päätöksenteossa otettava nämä
tekijät huomioon.

Tarkistus 199
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 200
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA
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(g) sihteeristö, jonka tehtävänä on antaa 
komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille 
teknistä, tieteellistä ja hallinnollista apua ja 
varmistaa niiden toimien asianmukainen 
yhteensovittaminen. Lisäksi se suorittaa 
kemikaalivirastolta edellytettävät 
ennakkorekisteröintiä, rekisteröintiä ja
arvioinnin vastavuoroista tunnustamista 
koskeviin menettelyihin liittyvät tehtävät 
samoin kuin neuvontaa, tietokantojen 
ylläpitoa ja tiedotusta koskevat tehtävät;

(g) sihteeristö, jonka tehtävänä on antaa 
komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille 
teknistä, tieteellistä ja hallinnollista apua ja 
varmistaa niiden toimien asianmukainen 
yhteensovittaminen. Lisäksi se suorittaa 
kemikaalivirastolta edellytettävät 
ennakkorekisteröintiä, rekisteröintiä ja 
arviointia koskeviin menettelyihin liittyvät 
tehtävät samoin kuin neuvontaa, 
tietokantojen ylläpitoa ja tiedotusta koskevat 
tehtävät;

Perustelu

Teksti vastaa 38 artiklan 1 kohtaan tehtyä tarkistusta. Koska kemikaalivirasto huolehtii 
kaikista arviointitehtävistä, arvioinnin vastavuoroista tunnustamista ei tarvita.

Tarkistus 201
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

(h a) vaihtoehtoisista koemenetelmistä
vastaava komitea, joka vastaa pysyvän 
strategian laatimisesta eläinkokeita 
korvaavien menetelmien kehittämiselle, 
validoinnille ja hyväksymiselle sekä
rekisteröintimaksuista saatujen varojen 
kohdentamisesta. Komitea koostuu 
Euroopan eläinkokeita korvaavien 
menetelmien kehittämiskeskuksen 
asiantuntijoista sekä
eläinsuojelujärjestöjen ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien edustajista.
Komitean on noudatettava asetuksessa 
annettuja määräaikoja.

Perustelu

Vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisen, validoinnin ja hyväksynnän esteenä on usein 
strategian ja koordinoinnin puute. Komitea koostuu vaihtoehtoisten koemenetelmien alan 
asiantuntijoista strategian laatimiseksi, koordinoinnin parantamiseksi ja vaihtoehtoisille 
koemenetelmille tarkoitettujen avustusten myöntämiseksi. Komitean on noudatettava 
asetuksessa annettuja aikarajoja.

Tarkistus 202
73 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Kemikaaliviraston tehtävänä on antaa 
jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille 
parasta mahdollista tieteellistä ja teknistä
neuvontaa sen toimialaan kuuluvia kemiallisia 
aineita koskevissa kysymyksissä, jotka sille 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti on 
osoitettu.

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on antaa 
jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille 
parasta mahdollista tieteellistä ja teknistä
neuvontaa sen toimialaan kuuluvia kemiallisia 
aineita koskevissa kysymyksissä, jotka sille 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti on 
osoitettu. Kemikaaliviraston päätökset 
asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa ovat 
oikeudellisesti sitovia.

Perustelu

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

Tarkistus 203
73 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kemikaaliviraston on 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
laadittava ohjeet kustannusten jakamisesta 
käytettäväksi silloin, kun rekisteröijät eivät 
ole päässeet keskinäiseen sovintoon.

Ohjeet on julkistettava, ja niissä on otettava 
huomioon ainakin seuraavat seikat:
a) rekisteröijien lukumäärä;

b) kunkin rekisteröijän tuotantomäärät.

Tarkistus 204
73 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kemikaaliviraston on 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
laadittava liitteen I mukaiset ohjeet 
käyttötapa- ja altistusluokkien 
soveltamisesta tämän asetuksen 9 artiklan 
a kohdan iii alakohdan mukaisissa 
ilmoitusvaatimuksissa.
Ohjeet on julkistettava.
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Tarkistus 205
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen sekä teknisten ja tieteellisten 
välineiden tarjoaminen käyttöön tämän 
asetuksen toiminnan sitä edellyttäessä, 
etenkin kemianteollisuuden ja varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritysten) tukemiseksi niiden laatiessa 
kemikaaliturvallisuusraportteja;

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen sekä teknisten ja tieteellisten 
välineiden tarjoaminen käyttöön tämän 
asetuksen toiminnan sitä edellyttäessä, 
etenkin kemianteollisuuden ja varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritysten) tukemiseksi niiden laatiessa 
kemikaaliturvallisuusraportteja, ja online-
tukipalvelun tarjoaminen taloudellisille 
toimijoille ja erityisesti pk-yrityksille;

Perustelu

Viraston olisi myös perustettava tukipalvelu, joka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. 
Kyseisen tukipalvelun olisi oltava helppokäyttöinen ja mieluiten tieto- ja viestintätekniikkaa 
hyödyntävä.

Tarkistus 206
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.

Tarkistus 207
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)
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(i a) myöntää kehitysmaille näiden 
pyynnöstä ja näiden kanssa yhteisesti 
sovittujen ehtojen mukaisesti teknistä apua 
ja tukea niiden toimintavalmiuksien 
kehittämistä koskevia toimia kemikaalien 
asianmukaisen hallinnan toteuttamiseksi ja 
kemikaalien turvallisuusstandardien 
noudattamiseksi siten, että tässä
asetuksessa tarkoitetut vaatimukset 
täyttyvät.

Perustelu

EU:n ja sen jäsenvaltioiden on otettava huomioon se mahdollisuus, että kehitysmailla voi olla 
vaikeuksia tässä suhteessa ja niiden on autettava kehitysmaita myöntämällä teknistä apua.

Tarkistus 208
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I B ALAKOHTA (uusi)

(i b) seurata yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
toimia, jotka koskevat teknisen avun 
antamista kehitysmaille ja näiden 
toimintavalmiuksien kehittämistä
kemikaalien asianmukaista hallintaa ja 
kemikaalien turvallisuusnormien 
noudattamista silmällä pitäen ja joilla 
tuetaan yhteisön, jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisten järjestöjen yhteistyötä
kyseisellä alalla.

Perustelu

EU:n ja sen jäsenvaltioiden on otettava huomioon se mahdollisuus, että kehitysmailla voi olla 
vaikeuksia tässä suhteessa ja niiden on autettava kehitysmaita myöntämällä teknistä apua. 
Tätä olisi seurattava asianmukaisesti.

Tarkistus 209
73 ARTIKLAN 3 KOHDAN E A ALAKOHTA (uusi)
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(e a) neuvoa sihteeristöä kehitysmaille 
annettavan teknisen avun suhteen ja 
näiden toimintavalmiuksien kehittämisen 
suhteen kemikaalien asianmukaista 
hallintaa ja kemikaalien 
turvallisuusnormien noudattamista 
kehitysmaissa silmällä pitäen;

Perustelu

EU:n ja sen jäsenvaltioiden on otettava huomioon se mahdollisuus, että kehitysmailla voi olla 
vaikeuksia tässä suhteessa ja niiden on autettava kehitysmaita myöntämällä teknistä apua. 
Tämä pitäisi tehdä selväksi komiteoiden tehtäviä määritettäessä. Tarkistus perustuu 
tarkistukseen 1 ja 2.

Tarkistus 210
74 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä.

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä avoimesti, syrjimättömästi 
ja oikeasuhteisesti.

Perustelu

Kemikaaliviraston maksut on vahvistettava tiettyjä vähimmäisedellytyksiä noudattaen.

Tarkistus 211
74 ARTIKLAN 2 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) vahvistaa monivuotinen ohjelma.

Perustelu

Teksti vastaa 43a a artiklaan tehtyä tarkistusta, sillä vastuu arviointisuunnitelmasta kuuluu 
tästedes kemikaalivirastolle.

Tarkistus 212
75 ARTIKLAN 1 KOHTA
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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 kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja kolmesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä neljästä
komission nimittämästä sidosryhmiä
edustavasta henkilöstä, joiden joukossa on 
ainakin yksi teollisuuden, yksi 
ammattiliittojen ja yksi tieteen edustaja.

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpano on tasapainotettava tarkasti. Komission nimeämien edustajien 
lukumäärä ei saa ylittää muiden sidosryhmien nimeämien edustajien määrää.

Tarkistus 213
79 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA JA J A ALAKOHTA (uusi)

(e) sopimusten tekeminen palveluntarjoajien 
kanssa sekä sopimusten hallinnointi;

(e) sopimusten tekeminen palveluntarjoajien 
ja 83 artiklassa mainittujen instituutioiden 
kanssa sekä sopimusten hallinnointi;

(j a) aineiden säännöllisesti päivitettävien 
arviointisuunnitelmaehdotusten ja 
lopullisten arviointisuunnitelmien sekä
niiden ajan tasalle saattamisten 
hyväksyminen VI osaston säännösten 
mukaisesti, ellei muutosehdotuksia ole 
annettu. 

Tarkistus 214
79 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA
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(a) luonnoksen kemikaaliviraston kuluneen 
vuoden toimintakertomukseksi, jossa on 
tiedot saatujen rekisteröintiasiakirjojen, 
arvioitujen aineiden ja saatujen 
lupahakemusten määrästä, kemikaaliviraston 
saamien rajoituksia koskevien ehdotusten ja 
niistä annettujen lausuntojen määrästä, niihin 
liittyvien menettelyjen loppuun saattamiseen 
käytetystä ajasta sekä luvan saaneista 
aineista, hylätyistä hakemuksista ja aineista, 
joiden käytölle on asetettu rajoituksia; 
vastaanotetut kantelut ja niiden aiheuttamat 
toimenpiteet; katsaus tietojenvaihtofoorumin 
toimintaan;

(a) luonnoksen kemikaaliviraston kuluneen 
vuoden toimintakertomukseksi, jossa on 
tiedot saatujen rekisteröintiasiakirjojen, 
arvioitujen aineiden ja saatujen 
lupahakemusten määrästä, kemikaaliviraston 
saamien rajoituksia koskevien ehdotusten ja 
niistä annettujen lausuntojen määrästä, niihin 
liittyvien menettelyjen loppuun saattamiseen 
käytetystä ajasta sekä luvan saaneista 
aineista, hylätyistä hakemuksista ja aineista, 
joiden käytölle on asetettu rajoituksia; 
vastaanotetut kantelut ja niiden aiheuttamat 
toimenpiteet; kehitysmaille annettu 
tekninen tuki ja niissä toteutetut toimet 
toimintavalmiuksien kehittämiseksi;
katsaus tietojenvaihtofoorumin toimintaan;

Perustelu

EU:n ja sen jäsenvaltioiden on otettava huomioon se mahdollisuus, että kehitysmailla voi olla 
vaikeuksia tässä suhteessa ja niiden on autettava kehitysmaita myöntämällä teknistä apua. 
Tämä olisi tehtävä selväksi pääjohtajan tehtävien määrittämisessä.

Tarkistus 215
81 ARTIKLAN 4 KOHDAN 4 ALAKOHTA

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin komiteoiden 
kokouksiin ja kaikkiin kemikaaliviraston tai 
sen komiteoiden koolle kutsumiin 
työryhmiin. Myös sidosryhmiä voidaan 
tarvittaessa kutsua osallistumaan 
kokouksiin tarkkailijoina komitean jäsenten 
tai hallintoneuvoston pyynnöstä.

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin komiteoiden 
kokouksiin ja kaikkiin kemikaaliviraston tai 
sen komiteoiden koolle kutsumiin 
työryhmiin. Kokouksiin voivat osallistua 
tarkkailijoina myös sidosryhmät, mukaan 
lukien teollisuuden/pk-yritysten edustajat.

Perustelu

Läsnäolo-oikeutta komiteoiden kokouksiin ei pitäisi rajoittaa pelkästään kutsuvieraisiin. 
Teollisuuden ja/tai pk-yritysten edustajien pitäisi voida osallistua niihin tarkkailijoina. 

Tarkistus 216
82 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Jäsenet 
on valittava sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisista 
aineista annetun lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta. Heidän on 
pidettävä yllä asianmukaisia yhteyksiä
jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Jäsenet 
on valittava sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisista 
aineista annetun lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta. Heidän on 
pidettävä yllä asianmukaisia yhteyksiä
jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin.

Tietojenvaihtofoorumin olisi pyrittävä siihen, 
että sillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Foorumi voi tämän vuoksi 
nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka 
valitaan erityisen pätevyyden perusteella. 
Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, 
ja se voidaan uusia.

Tietojenvaihtofoorumin olisi pyrittävä siihen, 
että sen jäsenillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Foorumi voi tämän vuoksi 
nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka 
valitaan erityisen pätevyyden perusteella. 
Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, 
ja se voidaan uusia.

Jäsenten apuna tietojenvaihtofoorumissa voi 
olla tieteen tai tekniikan alojen 
asiantuntijoita.

Jäsenten apuna tietojenvaihtofoorumissa voi 
olla tieteen tai tekniikan alojen 
asiantuntijoita.

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
tietojenvaihtofoorumin ja sen työryhmien 
kokouksiin. Myös sidosryhmiä voidaan 
tarvittaessa kutsua osallistumaan 
kokouksiin tarkkailijoina
tietojenvaihtofoorumin jäsenten tai
hallintoneuvoston pyynnöstä.

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
tietojenvaihtofoorumin ja sen työryhmien 
kokouksiin. Kokouksiin voivat osallistua 
tarkkailijoina myös sidosryhmät, mukaan 
lukien teollisuuden/pk-yritysten edustajat.

Perustelu

Läsnäolo-oikeutta komiteoiden kokouksiin ei pitäisi rajoittaa pelkästään kutsuvieraisiin. 
Teollisuuden ja/tai pk-yritysten edustajien pitäisi voida osallistua niihin tarkkailijoina. 

Tarkistus 217
82 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kemikaalivirastolle sellaisten asiantuntijoiden 
nimet, joilla on osoitettua kokemusta 
kemiallisten aineiden riskinarviointien ja 
sosioekonomisten analyysien tarkastelusta tai 
muuta asianmukaista tieteellistä
asiantuntemusta ja jotka voivat osallistua 
komiteoiden työryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja erikoisalat.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kemikaalivirastolle sellaisten 
riippumattomien asiantuntijoiden nimet, 
joilla on osoitettua kokemusta kemiallisten 
aineiden riskinarviointien ja 
sosioekonomisten analyysien tarkastelusta tai 
muuta asianmukaista tieteellistä
asiantuntemusta ja jotka voivat osallistua 
komiteoiden työryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja erikoisalat.

Kemikaaliviraston ylläpitää hyväksyttyjen 
asiantuntijoiden ajantasaista luetteloa. 
Luettelossa on oltava ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden 
lisäksi myös muita sihteeristön suoraan 
osoittamia asiantuntijoita.

Kemikaaliviraston ylläpitää hyväksyttyjen 
riippumattomien asiantuntijoiden 
ajantasaista luetteloa. Luettelossa on oltava 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
riippumattomien asiantuntijoiden lisäksi 
myös muita sihteeristön suoraan osoittamia 
asiantuntijoita.

Perustelu

Kemikaaliviraston käyttöön esitettävien asiantuntijoiden riippumattomuuden on oltava taattu.

Tarkistus 218
83 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Hallintoneuvoston on laadittava 
pääjohtajan tekemän ehdotuksen 
perusteella julkistettava luettelo 
jäsenvaltioiden nimeämistä toimivaltaisista 
elimistä, jotka voivat avustaa 
kemikaalivirastoa sen tehtävässä ja etenkin 
VI osastossa luetelluissa tehtävissä joko 
yksittäin tai verkostona.

Tarkistus 219
83 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Komiteoiden jäsenten tai komiteoiden tai 
tietojenvaihtofoorumin työryhmissä toimivien 
asiantuntijoiden tai muiden 
kemikaalivirastolle palveluja suorittavien 
henkilöiden tehtävät määräytyvät 
kemikaaliviraston ja asianomaisen henkilön 
tai tarvittaessa kemikaaliviraston ja 
asianomaisen henkilön työnantajan välisen 
kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

3. Komiteoiden jäsenten, instituutioiden tai 
komiteoiden tai tietojenvaihtofoorumin 
työryhmissä toimivien asiantuntijoiden tai 
muiden kemikaalivirastolle palveluja 
suorittavien henkilöiden tehtävät määräytyvät 
kemikaaliviraston ja asianomaisen henkilön 
tai tarvittaessa tämän työnantajan tai 
asianomaisten laitosten välisen kirjallisen 
sopimuksen mukaisesti.

Asianomaiselle henkilölle tai hänen 
työnantajalleen maksetaan palkkio 
maksutaulukon perusteella, joka sisältyy 
hallintoneuvoston antamiin rahoitusta 
koskeviin sääntöihin. Jos kyseinen henkilö ei 
suorita tehtäviään, pääjohtajalla on oikeus 
lopettaa tai keskeyttää sopimuksen 
voimassaolo taikka jättää palkkio 
suorittamatta.

Muille edellä mainituille sopimuspuolille
maksetaan palkkio maksutaulukon 
perusteella, joka sisältyy hallintoneuvoston 
antamiin rahoitusta koskeviin sääntöihin. Jos 
kyseinen henkilö ei suorita tehtäviään, 
pääjohtajalla on oikeus lopettaa tai 
keskeyttää sopimuksen voimassaolo taikka 
jättää palkkio suorittamatta.

Tarkistus 220
85 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja 
ja kaksi muuta jäsentä.

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

Perustelu

Valituslautakunnan tehtävät huomioon ottaen sen puheenjohtajan on oltava tuomari.

Tarkistus 221
85 ARTIKLAN 3 KOHTA
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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
julkisella valintamenettelyllä pätevien 
ehdokkaiden luettelosta, jota komissio 
ehdottaa Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja muissa lehdissä sekä
verkkosivuilla julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena. 
Valituslautakunnan jäsenet valitaan 
kemiallisten aineiden turvallisuuden, 
luonnontieteiden tai sääntely- tai 
oikeusmenettelyjen kannalta merkityksellisen 
kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella
pätevien ehdokkaiden luettelosta, jota 
komissio ehdottaa. Ainakin yhdellä
valituslautakunnan jäsenellä on oltava 
asiaa koskevaa kokemusta 
oikeusmenettelyjen alalta.

Perustelu

Kun otetaan huomioon valituslautakunnan tehtäväalue, vähintään yhdellä jäsenellä on oltava 
kokemusta oikeusmenettelyistä. Valituslautakunnan tehtävien luonteen vuoksi on syytä ottaa 
käyttöön ehdokkaiden hakemusten esittämistä koskeva avoin menettely.

Tarkistus 222
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Muutosta voidaan hakea kemikaaliviraston 
päätöksiin, jotka on tehty 7 artiklan, 
18 artiklan, 25 artiklan 4 kohdan kolmannen 
alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, 49 artiklan, 115 artiklan 4 kohdan 
tai 116 artiklan nojalla.

1. Muutosta voidaan hakea kemikaaliviraston 
päätöksiin, jotka on tehty 7 artiklan, 18 
artiklan, 25 artiklan 4 kohdan kolmannen 
alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, 43 a artiklan (uusi), 49 artiklan, 
115 artiklan 4 kohdan tai 116 artiklan nojalla.

Tarkistus 223
93 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kemikaaliviraston menot käsittävät 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja 
toimintamenot, mukaan lukien menot, jotka 
aiheutuvat kolmansien osapuolten ja 
etenkin VI osaston mukaisia arviointeja 
suorittavien laitosten kanssa tehdyistä
sopimuksista.
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Tarkistus 224
106 ARTIKLA

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt, joiden mukaisesti kemiallisten 
aineiden turvallisuutta koskevia, säännösten 
sisältämiä tai tieteellisiä tai teknisiä tietoja, 
jotka eivät ole luottamuksellisia, saatetaan 
yleisön saataville.

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt ja perustaa rekisterin, jonka avulla 
varmistetaan, että kemiallisten aineiden 
turvallisuutta koskevia, säännösten sisältämiä
tai tieteellisiä tai teknisiä tietoja saatetaan 
yleisön saataville asetuksen (EY) N:o 
1049/2001 mukaisesti.

Kemikaaliviraston ja sen komiteoiden ja 
työryhmien sisäisten sääntöjen ja 
menettelyjen on oltava yleisesti saatavilla 
kemikaalivirastossa tai verkkosivuilla.

Perustelu

Viraston työn avoimuudesta on säädettävä tarkemmin.

Tarkistus 225
X OSASTO, 109 ARTIKLA

Soveltamisala Poistetaan.

Tätä osastoa sovelletaan:

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

Perustelu

Tämä on siirretty 2 artiklan 2 c kohtaan (uusi).
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Tarkistus 226
X OSASTO, 110 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Jokaisen maahantuojan tai valmistajan 
taikka maahantuojien tai valmistajien ryhmän, 
joka saattaa markkinoille 109 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvan aineen, on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot kyseisen aineen sisällyttämiseksi 111 
artiklan mukaiseen luetteloon, ellei kyseisiä
tietoja ole toimitettu osana rekisteröintiä:

1. Jokaisen maahantuojan tai valmistajan 
taikka maahantuojien tai valmistajien ryhmän, 
joka saattaa markkinoille aineen, joka täyttää
direktiivin 67/548/ETY mukaiset 
vaarallisen aineen luokitteluperusteet 
sellaisenaan tai direktiivissä 1999/45/EY 
määritellyt pitoisuusrajat ylittävänä
valmisteena, minkä perusteella kyseinen 
valmiste luokitellaan vaaralliseksi, on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot kyseisen aineen sisällyttämiseksi 111 
artiklan mukaiseen luetteloon, ellei kyseisiä
tietoja ole toimitettu osana rekisteröintiä: 

Perustelu

On seurausta edellä olevista 2 artiklan 2 c kohtaan (uusi) tehdystä tarkistuksesta ja 109 
artiklan poistavasta tarkistuksesta.

Tarkistus 227
112 ARTIKLA

112 artikla Poistetaan.
Luokitusten ja merkintöjen 

yhdenmukaistaminen

1. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu 
luokitus ja pakkausmerkinnät on tämän 
asetuksen tultua voimaan lisättävä
direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I 
ainoastaan silloin, kun kyseinen aine on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä
herkistäväksi aineeksi. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.
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2. Jäsenvaltioiden komitea laatii 
ehdotuksesta lausunnon ja antaa 
sidosryhmille mahdollisuuden esittää sitä
koskevia huomautuksia. Kemikaalivirasto 
toimittaa lausunnon ja mahdolliset 
huomautukset komissiolle, joka tekee 
asiasta päätöksen direktiivin 67/548/ETY 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 228
113 ARTIKLA

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

Edellä 110 artiklassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 21 artiklassa
säädetystä määräajasta lähtien.

Perustelu

Jos luettelo on tarkoitus koota jo alustavan rekisteröinnin yhteydessä, on määräaikojen oltava 
yhdenmukaisia. Tarkistus liittyy muihin X osaston – Luokitusten ja merkintöjen luettelo –
artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 229
114 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla alueella 
ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä
lomaketta käyttäen joka kolmas vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla alueella 
ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

Kertomuksiin on sisällytettävä muun 
muassa tiedot toteutetuista valvonta- ja 
tarkastustoimista, havaituista 
rikkomuksista ja niistä määrätyistä
rangaistuksista sekä asetuksen 
täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.
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2. Kemikaalivirasto toimittaa joka kymmenes 
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta.

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

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

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

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

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

Tarkistus 230
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. Pakkausmerkintöjen lisäksi olisi 
tarvittaessa käytettävä muita 
tiedotuskanavia valmisteen tai aineen 
turvallisuutta ja käyttöä koskevien 
yksityiskohtaisempien tietojen antamiseksi.
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2. Direktiiviä 1999/45/EY ja 1967/548/ETY 
muutetaan vastaavasti.

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.

Tarkistus 231
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Seuraavia tietoja ei pidetä
luottamuksellisina:

1. Seuraavia tietoja, jotka koskevat aineita 
sellaisenaan, ei pidetä luottamuksellisina:

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä. Tiedot, joita ei pidetä luottamuksellisina, voivat koskea vain 
aineita sellaisenaan, ei aineista tehtyjä valmisteita tai tuotteita. Jakamisvelvollisuuden 
oikeudellisia seurauksia tieteessä ei pidä aliarvioida.

Tarkistus 232
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K A ALAKOHTA (uusi)

k a) aineen tai valmisteen käyttöluokat.

Perustelu

Näiden tietojen ei välttämättä tarvitse olla luottamuksellisia, minkä vuoksi ne on 
sisällytettävä tähän luetteloon.

Tarkistus 233
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) jatkokäyttäjien suoraan rekisteröimät 
käyttömuodot.

Perustelu

Monilla teollisuudenaloilla katsotaan, että niissä käytetyt kemialliset ainesosat kuuluvat 
teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin. Kemikaalia koskevien tietojen ilmoittaminen voi paljastaa 
luottamuksellisia liikesalaisuuksia ja heikentää yrityksen kilpailukykyä. Aiempien 
rekisteröijien tunnistetietoja ei pitäisi antaa uusille rekisteröijille. Saman tulisi koskea 
jatkokäyttäjiä, joita ei pitäisi velvoittaa antamaan kemikaaleistaan tietoja toimitusketjua 
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ylöspäin kemikaalien valmistajille.

Tarkistus 234
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

d a) liitteen VII tai VIII mukaisesti 
mahdollisesti pyydettävät 
analyysimenetelmät, joiden avulla 
ympäristöön päästetty vaarallinen aine 
voidaan osoittaa sekä ihmisten välitön 
altistuminen aineelle määrittää;

Perustelu

Analyysimenetelmät on katsottava luottamuksellisiksi tiedoiksi, eivätkä ne ole merkityksellisiä
suuren yleisön kannalta. Tarkistus liittyy muihin XI osaston – Tiedottaminen – artikloita 
koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 235
117 ARTIKLA

Kemikaaliviraston tämän asetuksen 
mukaisesti vastaanottamia tietoja voidaan 
luovuttaa kolmannen maan viranomaiselle tai 
elimelle tai kansainväliselle järjestölle 
yhteisön ja kyseisen kolmannen osapuolen 
välillä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 304/200359 tai EY:n 
perustamissopimuksen 181 a artiklan 
3 kohdan nojalla tehdyn sopimuksen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
115 ja 116 artiklan soveltamista, edellyttäen 
että molemmat seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:

Kemikaaliviraston tämän asetuksen 
mukaisesti vastaanottamia tietoja voidaan 
luovuttaa kolmannen maan viranomaiselle tai 
valtion laitokselle tai kansainväliselle 
järjestölle yhteisön ja kyseisen kolmannen 
osapuolen välillä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/200359 
tai EY:n perustamissopimuksen 
181 a artiklan 3 kohdan nojalla tehdyn 
sopimuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 115 ja 116 artiklan 
soveltamista, edellyttäen että molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

(a) sopimuksen tarkoituksena on tämän 
asetuksen alaan kuuluvia kemikaaleja 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tai 
siihen liittyvää hallinnointia koskeva 
yhteistyö;

(a) sopimuksen tarkoituksena on tämän 
asetuksen alaan kuuluvia kemikaaleja 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tai 
siihen liittyvää hallinnointia koskeva 
valtiollinen yhteistyö;

(b) kolmas osapuoli suojelee 
luottamuksellisia tietoja keskinäisen 
sopimuksen mukaisesti.

(b) kolmas osapuoli suojelee 
luottamuksellisia tietoja keskinäisen 
sopimuksen mukaisesti.

Perustelu



PE 353.595v03-00 130/165 AD\579754FI.doc

FI

Jotta vältyttäisiin tietojen väärinkäytöltä, on määriteltävä selkeästi, että 117 artiklassa 
tarkoitettu yhteistyö koskee ainoastaan kansallisia ja kansainvälisiä valtiollisia laitoksia.

Tarkistus 236
120 ARTIKLA

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 237
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. 
Neuvontaan on sisällyttävä erityisesti, 
mutta sitä ei pidä rajoittaa, pienille ja 
keskisuurille yrityksille annettaviin 
neuvoihin siitä, miten ne voivat vastata 
tämän asetuksen mukaisista 
sitoumuksistaan.

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset saattavat tarvita erityistä apua voidakseen vastata 
sitoumuksistaan.

Tarkistus 238
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122 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä järjestelmää, 
jossa suoritetaan virallista valvontaa ja muita 
olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisia 
toimia.

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä järjestelmää, 
jossa suoritetaan virallista valvontaa ja muita 
olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisia 
toimia. Kemikaalivirastolla on valtuudet 
velvoittaa jäsenvaltiot harjoittamaan 
valvontaa ja muuta toimintaa.

Perustelu

Reach-järjestelmän hallinta on sidoksissa säännösten yhdenmukaiseen soveltamiseen 
kaikkialla yhtenäismarkkinoilla. Virastolla on sen vuoksi oltava valtuudet edellyttää
jäsenvaltioita toteuttamaan tiettyä valvontaa ja toimintaa.

Tarkistus 239
123 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä
kemikaaliviraston laatimien ohjeiden
mukaisesti tämän asetuksen säännösten 
rikkomisen seuraamuksista ja ryhdyttävä
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista.

Perustelu

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

Tarkistus 240
128 ARTIKLA

Liitteitä voidaan muuttaa 130 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Liitteitä voidaan muuttaa 130 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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Viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta liitteen II alkuun 
lisätään jakso, jossa säädetään objektiiviset 
kriteerit aineiden ja/tai aineryhmien 
vapauttamiselle sääntelystä. 

Perustelu

Nykyinen liite II perustuu "aiempaan käytäntöön". Tästä syystä se on epäjohdonmukainen ja 
perustuu epäselviin kriteereihin, mikä johtaa järjettömiin tapauksiin, joissa toinen kahdesta 
samanlaisesta aineesta vapautetaan ja toista ei (esim. sukroosi ja fruktoosi). Komissiolle on 
annettava määräaika, jonka kuluessa sen on kehitettävä selvät objektiiviset kriteerit liitteessä
II olevien vapautusten myöntämiselle niin, että sääntelystä vapautetuista aineista voidaan 
laatia looginen ja kattava luettelo. 

Tarkistus 241
132 A ARTIKLA (uusi)

132 a artikla

Vaikutusten keskivaiheen 
jälkikäteisarviointi

1. Komissio toteuttaa viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
keskivaiheen jälkikäteisarvioinnin 
asetuksen vaikutuksista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 133 artiklan 
soveltamista. Jälkikäteisarvioinnissa 
arvioidaan asetuksen täytäntöönpanon 
senhetkistä tilannetta, verrataan 
saavutettuja tuloksia alun perin 
asetettuihin tavoitteisiin ja arvioidaan 
asetuksen vaikutusta sisämarkkinoiden 
toimintaan ja kilpailuun sisämarkkinoilla.

2. Komissio lähettää jälkikäteisarvioinnin 
Euroopan parlamentille viimeistään 
[kuuden vuoden kuluttua päivästä, jolloin 
asetus tuli voimaan]. Komissio antaa 
ehdotuksen asetukseen tehtävistä
muutoksista, jotka vaikuttavat aiheellisilta 
jälkikäteisarvioinnin perusteella. 

Perustelu

Kun otetaan huomioon REACH'lla luodun sääntelyjärjestelmän merkitys, on välttämätöntä
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arvioida ensimmäisinä täytäntöönpanovuosina saavutettuja tuloksia, jotta voidaan tarkistaa, 
onko alkuperäiset tavoitteet saavutettu, ja jos ei ole, tehdä tarvittavat muutokset.

Tarkistus 242
134 ARTIKLAN 1 KOHTA

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 
91/157/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 
2000/21/EY sekä asetukset (ETY) N:o 
793/93 ja (EY) 1488/94.

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 
90/394/ETY, 91/155/ETY, 91/157/ETY, 
93/67/ETY, 93/105/ETY, 2000/21/EY, 
2002/95/EY ja 2004/37/EY sekä asetukset 
(ETY) N:o 793/93 ja (EY) 1488/94.

Perustelu

Olisi vältettävä kaksinkertaista sääntelyä. Mainitut direktiivit ja asetukset ovat edeltäviin 
artikloihin tehtyihin muutosten vuoksi tarpeettomia.

Tarkistus 243
135 A ARTIKLA (uusi)

135 a artikla

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

Perustelu

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

Tarkistus 244
135 B ARTIKLA (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 245
LIITE I, 0 OSA, 0.2 KOHTA

Jos aine täyttää perusteet, päästöt on 
karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 
5 jaksossa kuvatut relevantit altistuksen 
arvioinnin osat. Erityisesti siinä on arvioitava 
ainemäärät, jotka pääsevät ympäristön eri osa-
alueisiin kaikissa valmistajan tai 
maahantuojan toiminnoissa ja kaikista 
yksilöidyistä käyttötavoista. On myös 
täsmennettävä reitit, joiden kautta ihmiset ja 
ympäristö todennäköisesti voivat altistua 
aineelle.

0.2 Jos aine täyttää perusteet, päästöt on 
karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 
5 jaksossa kuvatut relevantit altistuksen 
arvioinnin osat. Erityisesti siinä on arvioitava 
ainemäärät, jotka pääsevät ympäristön eri osa-
alueisiin kaikissa valmistajan tai 
maahantuojan toiminnoissa ja kaikista 
yksilöidyistä käyttötavoista, joissa ainetta 
käytetään vähintään 1 tonnin määrinä
vuodessa. On myös täsmennettävä reitit, 
joiden kautta ihmiset ja ympäristö
todennäköisesti voivat altistua aineelle.

Tarkistus 246
LIITE I, 4 OSA, 4.2 KOHTA

Jos aine täyttää perusteet, päästöt on 
karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 
5 jaksossa kuvatut relevantit altistuksen 
arvioinnin osat. Erityisesti siinä on arvioitava 
ainemäärät, jotka pääsevät ympäristön eri osa-
alueisiin kaikissa valmistajan tai 
maahantuojan toiminnoissa ja kaikista 
yksilöidyistä käyttötavoista. On myös 
täsmennettävä reitit, joiden kautta ihmiset ja 
ympäristö todennäköisesti voivat altistua 
aineelle.

Jos aine täyttää perusteet, päästöt on 
karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 
5 jaksossa kuvatut relevantit altistuksen 
arvioinnin osat. Erityisesti siinä on arvioitava 
ainemäärät, jotka pääsevät ympäristön eri osa-
alueisiin kaikissa valmistajan tai 
maahantuojan toiminnoissa ja kaikista 
yksilöidyistä käyttötavoista, joissa ainetta 
käytetään vähintään 1 tonnin määrinä
vuodessa. On myös täsmennettävä reitit, 
joiden kautta ihmiset ja ympäristö
todennäköisesti voivat altistua aineelle.
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Tarkistus 247
LIITE I, 5 OSA, 5.1.1. KOHTA, 1 ALAKOHTA

5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten. Altistusskenaariossa selostetaan, 
miten ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten, joissa ainetta käytetään vähintään 
1 tonnin määrinä vuodessa. 
Altistusskenaariossa selostetaan, miten 
ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

Tarkistus 248
LIITE I, 5 OSA, 5.2. KOHTA, 5.2.4. ALAKOHTA

5.2.4 Altistustasot on estimoitava kaikille
väestöryhmille (työntekijät, kuluttajat ja 
ympäristön välityksellä epäsuorasti altistuvat 
yksilöt) ja ympäristön osa-alueille, joiden 
altistuminen aineelle on tiedettyä tai 
kohtuudella ennakoitavissa. Estimoinnissa 
on käsiteltävä ihmisen kaikkia relevantteja
altistusteitä (hengitysteiden, suun tai ihon 
kautta sekä yhteensä kaikkien relevanttien 
altistusreittien kautta). Estimoinneissa on 
otettava huomioon paikalliset ja ajalliset 
altistumistavan vaihtelut. Altistuksen 
estimoinnissa on erityisesti otettava 
huomioon seuraavat tiedot:

5.2.4 Altistustasot on estimoitava 
väestöryhmille (työntekijät, kuluttajat ja 
ympäristön välityksellä epäsuorasti altistuvat 
yksilöt) ja ympäristön osa-alueille, joiden 
altistuminen aineelle yksilöidään 
suurimmaksi. Estimoinnissa on käsiteltävä
ihmisen kaikkein relevanteimpia altistusteitä
(hengitysteiden, suun tai ihon kautta sekä
yhteensä kaikkien relevanttien altistusreittien 
kautta). Estimoinneissa on otettava 
huomioon paikalliset ja ajalliset 
altistumistavan vaihtelut. Altistuksen 
estimoinnissa on erityisesti otettava 
huomioon seuraavat tiedot:
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Perustelu

Täydelliset altistumis- ja riskinarvioinnit, joissa otetaan huomioon kaikenlainen käyttö, on 
erityisesti pk-yrityksille epäkäytännöllistä ja liian monimutkaista. On painotettava suurimman 
riskin sisältävää altistumista ECETOCin (European Centre for Ecotoxicology and 
Toxicology) kemikaalien riskinarvioinnissa suositellulla tavalla.

Tarkistus 249
LIITE I, 5 OSA, 5.2. KOHTA, 5.2.4. ALAKOHTA, 2 ALAKOHTA

Jos suurimpaan altistumiseen johtavasta 
skenaariosta aiheutuva altistuminen ei ole 
riittävästi alle ennakoidun tason, josta ei 
aiheudu vaikutuksia ihmisille ja 
ympäristölle, on suoritettava tarkempi 
altistumisen arviointi.

Perustelu

Täydelliset altistumis- ja riskinarvioinnit, joissa otetaan huomioon kaikenlainen käyttö, on 
erityisesti pk-yrityksille epäkäytännöllistä ja liian monimutkaista. On painotettava suurimman 
riskin sisältävää altistumista ECETOCin (European Centre for Ecotoxicology and 
Toxicology) kemikaalien riskinarvioinnissa suositellulla tavalla.

Tarkistus 250
LIITE I, 5 OSAN 5.2.5 A KOHTA (uusi)

5.2.5. a Altistustasojen valideja arvioita 
voidaan yksinkertaistaa erityisillä
tietoteknisillä välineillä, sektorikohtaiset 
välineet mukaan luettuna, mikäli niitä on 
käytettävissä.

Perustelut

Pk-yritysten auttamiseksi altistustasojen arviointia koskevien velvoitteiden täyttämisessä on 
olemassa erityisiä tietoteknisiä välineitä tai niitä voidaan kehittää.

Tarkistus 251
LIITE I B, JOHDANTOKAPPALE
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Valmisteen kemikaaliturvallisuusarviointi on 
tehtävä liitteen I mukaisesti seuraavin 
mukautuksin:

Valmisteen kemikaaliturvallisuusarviointi on 
tehtävä, lukuun ottamatta aineita, joihin 
sovelletaan 13 artiklan 2 kohdan mukaista 
poikkeusta, liitteen I tavoitteiden mukaisesti 
esimerkiksi seuraavin mukautuksin:

Or. de

Perustelut

Valmisteen turvallisuusarvioinnin kannalta ainoat asiaankuuluvat tiedot koskevat aineita, 
jotka ylittävät tietyt vähimmäispitoisuusrajat. Asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan 
kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse suorittaa aineesta, jota on valmisteessa, jos 
kyseisen valmisteeseen sisältyvän aineen pitoisuus on vähäisempi kuin a–e alakohdissa 
esitetyt arvot. Selkeyden vuoksi vastaavat säännökset olisi sisällytettävä liitteeseen I b 
"Valmisteiden kemikaaliturvallisuusarviointi", sillä liitteen I b muotoilut, kuten "valmisteen 
kustakin aineesta", ovat harhaanjohtavia.

Hajusteiden ja makuaineiden muodossa olevat valmisteet ovat erittäin monimutkaisia 
sekoitteita, joista kaupataan päivittäin lukuisia muunnelmia ja joita muunnetaan usein. 
Kemikaalien turvallisuusarviointi, siten kuin se on kuvattu liitteessä 1 b, on erittäin 
epäkäytännöllinen. Liitteen 1 b tavoitteet voidaan saavuttaa myös muilla käytännöllisemmillä
tavoilla, jotka on räätälöity erityisiä valmisteluokkia varten, siten, että otetaan huomioon 
näiden valmisteiden yleinen luonne ja noudatetaan liitteen 1 b tavoitteita.

Tarkistus 252
LIITE II, lisäys listaan (uusi)

EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro EINECS-nro Nimi/ryhmä  CAS-nro
231-096-4       Rauta               7439-89-6

265-995-8     Selluloosamassa  65996-61-4

232-350-7  Tärpätti                   8006-64-2

232-304-6  Mäntyöljy               8002-26-4
232-50-64  Kalsiumlignosulfonaatti

8061-52-7

232-50-59  Natriumlignosulfonaatti

8061-51-6
232-50-85  Ammoniumlignosulfonaatti

8061-53-8
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232-51-06  Lignosulfonihappo     8062-15-
5
295-731-7      muu kuin oksidinen lasi    
92128-37-5

305-415-3     lasi, oksidinen        94551-67-
4
305-416-9     lasi, oksidinen       94551-68-5

266-046-0     lasi, oksidinen        65997-17-
3

215-171-9     magnesiumoksidi             
1309-48-4

200-578-6     etanoli                    64-17-5

231-959-9      Happi O2 7782-44-7

231-098-5      Krypton Kr     7439-90-9
231-110-9      Neon Ne        7440-01-9

231-168-5      Helium He          7440-59-7

231-172-7      Ksenon Xe      7440-63-3
200-812-7      Metaani CH4   78-82-8

Perustelu

Liitteeseen II lisätyt aineet kuuluvat jo nykyisen lainsäädännön piiriin tai niitä ei katsota 
vaarallisiksi tai ne ovat osatekijöitä asetukseen liitteeseen III sisällytetyissä aineissa. Lisäksi 
aineet, joita on käytetty satojen vuosien ajan mitä erilaisimmissa sovelluksissa vähäisin 
riskein, olisi jätettävä rekisteröinnin ulkopuolelle, jotta järjestelmä olisi toimivampi.

Tarkistus 253
LIITE III, 1 A KOHTA (uusi)

Aineet, jotka on lueteltu liitteessä II ja 
jotka tuotetaan vaihtoehtoisen 
valmistusprosessin avulla,;

Perustelu

Ei ole loogista myöntää poikkeusta aineelle, jos se tuotetaan tietyllä tavalla mutta ei jollakin 
muulla tavalla. Jos luontaisesti ilmenevä aine ei edellytä rekisteröintiä, saman aineen 
valmistettu versiolle on niin ikään myönnettävä poikkeus. Valmistusprosessia sinänsä koskee 
muu lainsäädäntö.
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Tarkistus 254
LIITE III, 8 KOHTA

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

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa esiintyvät 
aineet, 3 artiklassa tarkoitetut kasviperäiset 
aineet mukaan luettuina ellei niitä ole 
muutettu kemiallisesti valmistuksen aikana, 
paitsi jos ne täyttävät direktiivin 67/548 
mukaiset perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

Or. en

Perustelu

Malmien nykyinen liitteeseen III sisällyttäminen ei ole toimiva ratkaisu. Malmien luokittelu 
on materiaalin luonteesta ja vaihtelevasta kokoonpanosta johtuen vaikeaa. Malmien tai 
rikasteiden (malmien puhtaammat versiot) on tarpeetonta, koska nykyinen lainsäädäntö
(esim. kaivannaisjätedirektiivi ja pilaantumisen yhtenäistetty ehkäiseminen ja vähentäminen) 
kattavat ne riittävän hyvin.

Tarkistus 255
LIITE III, 9 A KOHTA (uusi)

9 a. Malmit ja niistä mineralogisen tai 
fyysisen muuntoprosessin avulla johdetut 
rikasteet ja muut materiaalit.

Perustelu

Malmien nykyinen liitteeseen III sisällyttäminen ei ole toimiva ratkaisu. Malmien luokittelu 
on materiaalin luonteesta ja vaihtelevasta kokoonpanosta johtuen vaikeaa. Malmien tai 
rikasteiden (malmien puhtaammat versiot) on tarpeetonta, koska nykyinen lainsäädäntö
(esim. kaivannaisjätedirektiivi ja pilaantumisen yhtenäistetty ehkäiseminen ja vähentäminen) 
kattavat ne riittävän hyvin. Niistä saadut johdannaiset (metallit) kuuluvat kuitenkin 
rekisteröinnin piiriin.

Tarkistus 256
LIITE III, 9 A KOHTA (uusi)

9 a. Maakaasukondensaatit, nestekaasu, 
koksi ja metaani,
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Perustelu

Näitä aineita säädellään jo kattavasti nykyisellä lainsäädännöllä. Niiden vaarat tunnetaan 
hyvin, ja yleensä ne muunnetaan ennen käyttöä aineiksi, joita koskee rekisteröintivelvollisuus. 
Nestekaasu olisi sisällytettävä luonnollisen alkuperänsä vuoksi REACH-asetuksen liitteeseen 
III siksi, että se on samankaltainen kuin muut liitteessä III luetellut luonnolliset tuotteet ja se 
vaikuttaa tunnetusti turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön. Koksi on hiilen "puhtaampi" 
versio (ilman epäpuhtauksia), ja hiili on jo jätetty rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle.

Tarkistus 257
LIITE III, 9 B KOHTA (uusi)

9 b. Massiivisessa muodossa olevat metallit 
ja seokset.

Perustelu

Rekisteröinti edellyttäisi kohtuuttomia ponnisteluja: vuosikymmenten aikana saatujen 
kokemusten perusteella ei ihmisille eikä ympäristölle aiheudu riskejä.

Tarkistus 258
LIITE III, 9 C KOHTA (uusi)

9 c. Prosessikaasut (koksauskaasu, 
räjähdysuunikaasu ja öljynjalostamoiden 
polttokaasu) ja niiden komponentit.

Perustelu

Prosessikaasut (koksauskaasu, räjähdysuunikaasu ja öljynjalostamoiden polttokaasu) 
jätetään nykyisin rekisteröinnin ulkopuolelle jos niitä käytetään paikalla. Jos prosessikaasu 
kuitenkin siirretään paikalta se on mahdollisesti rekisteröitävä. Tämä aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja vääristää yhdenvertaisia lähtökohtia muiden, rekisteröinnistä vapautettujen 
merkittävien polttoaineiden, kuten luonnonkaasun, raakaöljyn ja koksi, eduksi. Tämä saattaa 
tahattomasti haitata kierrätystä ja resurssien uudelleenkäyttöä. Koksilla on harvempia 
luontaisia haitallisia ominaisuuksia kuin hiilellä ja siten se olisi vapautettava rekisteröinnistä
hiilen tavoin.

Tarkistus 259
LIITE III, 9 D KOHTA (uusi)

9 d. Kasvi- ja eläinrasvat sekä kasvi- ja 
eläinöljyt,
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Perustelu

Nämä aineet ovat luonnollista alkuperää. Niistä on jo olemassa paljon tietoa ja 
käyttökokemuksia, joten niiden riskit tunnetaan hyvin. Aineet katsotaan ihmisten terveyden ja 
ympäristön kannalta turvallisiksi. Useat öljyt on jo sisällytetty liitteeseen II ja jätetty 
rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle.

Tarkistus 260
LIITE III, 9 E KOHTA (uusi)

9 e. Paperinvalmistukseen tarkoitettu sellu.

Perustelu

Ihmisille tai ympäristölle aiheutuvat riskit voidaan jättää laskuista.

Tarkistus 261
LIITE IV, 6 A OSA (uusi)

6 a. Lisätiedot 
6 a.1 Pääasiallinen käyttötapa:

6 a.1.1 a) teollinen käyttötapa

b) ammattimainen käyttötapa

c) kulutuskäyttö
6 a.1.2 Käyttötapa eri luokissa:

a) käyttö suljetussa järjestelmässä

b) käyttö, joka johtaa sijoittamiseen 
matriisiin
c) ei-dispersiivinen käyttö

d) dispersiivinen käyttö

6 a.2 Altistusluokat:
6 a.2.1Ihmisen altistuminen:

a) suun kautta

b) ihokosketus

c) sisäänhengitys
6 a.2.2 Ympäristön altistuminen:
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a) vesi

b) ilma
c) maaperä

6 a.3Altistuksen kesto:

a) vahinkoaltistus
b) satunnainen

c) jatkuva/toistuva

Or. en

Perustelut

Altistumista koskevat lisätiedot auttavat yrityksiä kehittämään käyttöturvallisuustiedotettaan 
tai turvallista käyttöä koskevia ohjeitaan ja antavat kemikaalivirastolle mahdollisuuden 
seuloa toimitettua asiakirja-aineistoa määritelläkseen 1–10 tonnin tasolla ensisijaiset aineet, 
joista olisi tuotettava liitteessä V edellytetyt tiedot.

Tarkistus 262
LIITE I, 5.1.1. KOHDAN JOHDANTOKAPPALE
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5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten. Altistusskenaariossa selostetaan, 
miten ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten, joissa ainetta käytetään vähintään 
yksi tonni. Altistusskenaariossa selostetaan, 
miten ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

Perustelu

On tarkennettava, että ainoastaan käyttötavat, joissa ainetta käytetään vähintään yksi tonni, 
otetaan mukaan.

Tarkistus 263
LIITE V, 7 JAKSO "YMPÄRISTÖMYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT", SARAKE 

1, 1.1. A ALAKOHTA (uusi)

7.1.1. a. Levän kasvun inhibitiotutkimus

Tarkistus 264
LIITE V, 7 A JAKSO "BIOHAJOAVUUS" (uusi)

7 a. Biohajoavuus

7 .1. Nopea biohajoavuus

Tarkistus 265
LIITE V, KOHTA 7.1.1.
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7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus 
Daphnialla

7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus 
Daphnialla tai kaloilla

Perustelu 

Yritysten olisi voitava ilmoittaa lyhytaikaiset myrkyllisyystestit paitsi Daphnialla myös 
kaloilla.

Tarkistus 266
LIITE V, 6 JAKSO "MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT", SARAKE 1, -1 

ALAKOHTA (uusi)

-1. Äkillinen myrkyllisyys

Yksi seuraavista altistusreiteistä:

– suun kautta
– hengitysteitse

– ihon kautta

Tarkistus 267
LIITE VI, 6 OSAN 6.1.–6.4.3 KOHTA, SARAKE 1

6.1. Ihoärsytys Poistetaan.

6.1.1. Ihoärsytys in vivo 
6.2. Silmien ärtyminen

6.2.1. Silmien ärtyminen in vivo 

6.4. Mutageenisuus

6.4.2. In vitro sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla

6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja 
liitteen VI 6.4.2 kohdassa on saatu 
kielteinen tulos.

(Poistetaan ja siirretään liitteeseen VII.)

Perustelu

Tämä on ensimmäinen tarkistuksista, joissa määritellään 10–100 tonnin määriä koskevat 
tietovaatimukset, joissa yrityksiä vaaditaan tuottamaan tiedot, joita tarvitaan, jotta näiden 
aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin 
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hallinnassa, tilanteessa jossa komission ehdotuksen vaatimukset saattaisivat olla 
kohtuuttomat.

Samalla tarkistuksilla vähennetään 10–100 tonnin määriä koskevia vaatimuksia, kun aineiden 
peruuttamisriskit ovat todennäköisesti suuret, millä on kielteisiä vaikutuksia jatkokäyttäjille, 
erityisesti pk-yrityksille. Siksi näillä tarkistuksilla säilytetään olennainen innovointikanava, 
koska ne vähentävät aineiden peruuttamisen riskiä ja peruuttamista seuraa korkeita 
uudelleenformulointikustannuksia.

Liite VI, joka sisältää liitteen V tietojen lisäksi vaadittavat tiedot, ehdotetaan rajattavaksi 
tietoihin äkillisestä myrkyllisyydestä ja biohajoavuudesta. Muut komission ehdotuksen 
liitteessä VI esitetyt tietoja koskevat vaatimukset siirretään liitteeseen VII, joka koskee 
korkeampina määrinä valmistettavia ja maahan tuotavia aineita (100 tonnia ja enemmän). 

Nämä tarkistukset olisi ajateltava jatkoksi lähestymistapaan, jota on ehdotettu hyvin alhaisille 
1–10 tonnin määrille, joita varten ehdotetaan erityisjärjestelyjä, sekä suuremmille, yli 
100 tonnin määrille, joiden osalta ei ehdoteta tietovaatimusten vähentämistä, ottaen 
huomioon kestävän kehityksen yleistavoitteen.

Ensimmäisessä tarkistuksessa keskitytään tietoihin, jotka ovat tärkeimpiä sen kannalta, että
voidaan kehittää asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä ja ottaa samalla huomioon 
komission ehdotuksen aiheuttama merkittävä aineiden peruuttamisriski 10–100 tonnin 
määrissä. Siksi ehdotetulla tarkistuksella siirretään 6.1–6.4 kohdan tietovaatimukset 
liitteeseen VII.

Tarkistus 268
LIITE VII, 6.1.–6.4.3 KOHTA, SARAKKEET 1 JA 2(LISÄYS 6 KOHTAAN ENNEN 6.4 

KOHTAA)

6.1. Ihoärsytys

6.1.1. Ihoärsytys in vivo 6.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on syövyttävä, tai
– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 
tai
– aine on erittäin myrkyllinen 
ihokosketuksessa, tai

– ihon kautta välittyvän akuutin 
myrkyllisyyden koe ei osoita ihoärsytystä
testattaessa raja-annostasoon asti (2 000 
mg/kg ruumiinpainoa). tai
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– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 1 
määrätystä testausstrategiasta saatavilla 
olevat tulokset riittävät aineen luokitteluun 
ihoa syövyttäväksi tai ihoa ärsyttäväksi.

6.2. Silmien ärtyminen
6.2.1. Silmien ärtyminen in vivo 6.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on syövyttävä, tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 
tai

– aine on luokiteltu ärsyttäväksi 
ihokosketuksessa ja edellyttäen, että
rekisteröijä luokittaa aineen silmiä
ärsyttäväksi, tai

– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 2 
määrätystä testausstrategiasta saatavilla 
olevat tulokset riittävät aineen luokitteluun 
silmiä ärsyttäväksi.

6.4. Mutageenisuus

6.4.2 In vitro sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla

6.4.2. Koetta ei tarvitse tehdä:

– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo 
sytogeneesitestistä,

– jos aineen tiedetään kuuluvan 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.

6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja 
liitteen VI 6.4.1 kohdassa on saatu 
kielteinen tulos.

6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä
tehdystä in vivo tehdystä
geenimutaatiotutkimuksesta.

6.4. Sopivia in vivo -
mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 
jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos.

(Teksti on siirretty liitteestä VI; nykyinen sarake 2 ja rivi 6.4 eivät muutu.)
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Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin.

Tarkistus 269
LIITE VII, 6 OSAN 6.4. KOHTA, SARAKE 2

6.4. Jos jossakin liitteessä V tai VI
mainituista mutageenisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos eikä ole saatavilla 
tuloksia in vivo -tutkimuksista, rekisteröijän 
on ehdotettava sopivaa in vivo 
mutageenisuustutkimusta.

6.4. Jos jossakin liitteessä V mainituista 
mutageenisuustutkimuksista tai edellä
mainituista testeistä saadaan positiivinen 
tulos eikä ole saatavilla tuloksia in vivo 
-tutkimuksista, rekisteröijän on ehdotettava 
sopivaa in vivo mutageenisuustutkimusta.

Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.

Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin. 

Tarkistus 270
LIITE VI, 6 OSAN 6.1.1.–6.4.3 KOHTA, SARAKE 2

6.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos: Poistetaan.

– aine on syövyttävä, tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 
tai

– aine on erittäin myrkyllinen 
ihokosketuksessa, tai
– ihon kautta välittyvän akuutin 
myrkyllisyyden koe ei osoita ihoärsytystä
testattaessa raja-annostasoon asti (2000 
mg/kg ruumiinpainoa). tai
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– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 1 
määrätystä testausstrategiasta saatavilla 
olevat tulokset riittävät aineen luokitteluun 
ihoa syövyttäväksi tai ihoa ärsyttäväksi.

6.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on syövyttävä, tai
– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 
tai
– aine on luokiteltu ärsyttäväksi 
ihokosketuksessa ja edellyttäen, että
rekisteröijä luokittaa aineen silmiä
ärsyttäväksi, tai

– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 2 
määrätystä testausstrategiasta saatavilla 
olevat tulokset riittävät aineen luokitteluun 
silmiä ärsyttäväksi.

6.4.2. Koetta ei tarvitse tehdä:
– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo 
sytogeneesitestistä,

– jos aineen tiedetään kuuluvan 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.
6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä
tehdystä in vivo tehdystä
geenimutaatiotutkimuksesta.

6.4. Sopivia in vivo 
-mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 
jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos.

(Poistetaan ja siirretään liitteeseen VII.)

Tarkistus 271
LIITE VI, 6 OSAN 1 SARAKKEEN 6.5. KOHTA

6.5 Äkillinen myrkyllisyys 6.5 Äkillinen myrkyllisyys



AD\579754FI.doc 149/165 PE 353.595v03-00

FI

Tutkimuksessa käytetään ainoastaan yhtä
reittiä, mieluiten suun kautta, paitsi jos 
rekisteröijä pitää toista reittiä
asianmukaisempana.

Kaasuille ja haihtuville nesteille (höyrynpaine 
yli 10-2 Pa lämpötilassa 20° C) nämä tiedot 
on annettava hengitysteitse tapahtuvalle 
altistukselle (6.5.2).

Kaasuille ja haihtuville nesteille (höyrynpaine 
yli 10-2 Pa lämpötilassa 20° C) nämä tiedot 
on annettava hengitysteitse tapahtuvalle 
altistukselle (6.5.2).

Muille kuin kaasuille kohdissa 6.5.1-6.5.3 
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.

Muille kuin kaasuille, joita valmistaja 
valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 
vähintään 100 tonnia vuodessa, kohdissa 
6.5.1-6.5.3 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.

Perustelu

Komission ehdotuksessa vaarana on aineiden peruuttaminen 10–100 tonnin määrissä, mikä
edellyttää tietoja koskevien vaatimusten vähentämistä. Siksi tarkistuksessa keskitytään niihin 
tietoihin, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden 
kehittämisen sekä terveyden ja ympäristön vaalimisen kannalta.

Tarkistus 272
LIITE VI, 6.5.–6.5.3. KOHTA, SARAKE 1

6.5. Äkillinen myrkyllisyys Poistetaan.

Kaasuille ja haihtuville nesteille 
(höyrynpaine yli 10-2 Pa lämpötilassa 20°
C) nämä tiedot on annettava hengitysteitse 
tapahtuvalle altistukselle (6.5.2).

Muille kuin kaasuille kohdissa 6.5.1-6.5.3 
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.

6.5.1. Suun kautta
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6.5.2. Hengitysteitse

6.5.3. Ihon kautta

Perustelu

Koska näitä tietoja koskeva vaatimus on nyt sisällytetty liitteeseen V, se voidaan poistaa tästä.

Tarkistus 273
LIITE VI, 6.5.–6.5.3. KOHTA, SARAKE 2

6.5. Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos: Poistetaan.
– ainetta ei sen kemiallisten tai 
fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi voida 
annostella tarkasti, tai

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

Toinen reitti valitaan seuraavin perustein:

6.5.2. Testaus hengitysteitse on 
asianmukaista, jos:
1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja

2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20 0C, 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).

6.5.3. Testaus ihon kautta on 
asianmukaista, jos: 

1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä, ja
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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

Koska näitä tietoja koskeva vaatimus on nyt sisällytetty liitteeseen V, se voidaan poistaa tästä.

Tarkistus 274
LIITE VI, 6 OSAN 6.6.–6.8.1. KOHTA, SARAKE 1

6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

Poistetaan.

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla 
annostuksella tehtävä myrkyllisyystutkimus 
(28 vuorokautta), yhdellä lajilla, koirailla 
ja naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti.
6.7. Lisääntymismyrkyllisyys
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6.7.1. Lisääntymis- ja/tai 
kehitysmyrkyllisyyden seulonta yhdellä
lajilla (OECD 421), jos rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista saatavilla olevista 
tiedoista tai (Q)SAR-estimaateista tai in 
vitro -kokeista ei ole näyttöä, että aine 
saattaa olla kehitykselle myrkyllinen.
6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti 
(liitteessä X oleva B osa, kohta 31 tai 
OECD 414).
6.8. Toksikokinetiikka

6.8.1. Aineen toksikokineettisen 
käyttäytymisen arviointi siinä määrin kuin 
voidaan johtaa relevanteista saatavilla 
olevista tiedoista

(Poistetaan ja siirretään liitteeseen VII.)

Perustelu

Tarkistuksessa keskitytään tietoihin, jotka ovat tärkeimpiä sen kannalta, että voidaan kehittää
asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä ja ottaa samalla huomioon komission ehdotuksen 
aiheuttama merkittävä aineiden peruuttamisriski 10–100 tonnin määrissä. Siksi ehdotetulla 
tarkistuksella siirretään 6.6–6.8 kohdan tietovaatimukset liitteeseen VII.

Tarkistus 275
LIITE VI, 6 OSAN 6.6.1–6.7.2 KOHTA, SARAKE 2

6.6.1. Lyhytaikaista myrkyllisyystutkimusta 
(28 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

Poistetaan.

– on saatavilla luotettava subkroonisen (90 
vuorokautta) tai kroonisen myrkyllisyyden 
tutkimus edellyttäen, että on käytetty 
sopivaa lajia ja antotietä, tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
hajoamistuotteista on riittävästi tietoa, tai

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.
Asianmukainen antotie valitaan seuraavin 
perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos: 
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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:

– äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä
havaitaan myrkyllisyyttä alemmilla 
annoksilla kuin suun kautta äkillisen 
myrkyllisyyden testissä, 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 olevan merkittävästi iholle 
myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -
1 tai yli 4).

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, 
jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja

2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20 oC, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo (massamediaani-
aerodynaaminen halkaisija) on alle 100 
μm, tai
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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). Jollei ole vasta-
aiheita, aine testataan mieluummin suun 
kautta.

Rekisteröijän on ehdotettava subkroonisen 
myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) 
(liitteessä VII oleva 6.6.2 kohta), jos

– ihmisen altistuksen taajuuden ja keston 
perusteella voidaan olettaa, että
pitempiaikainen tutkimus on aiheellinen, 
yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– muut saatavilla olevat tiedot viittaavat 
siihen, että aineella voi olla sellainen 
vaarallinen ominaisuus, jota ei voida 
havaita lyhytaikaisessa 
myrkyllisyystutkimuksessa, tai

– asianmukaisesti suunnitelluissa 
toksikokineettisissä tutkimuksissa on 
käynyt ilmi, että aine tai sen 
aineenvaihduntatuotteet kertyvät tiettyihin 
kudoksiin tai elimiin, mitä ei mahdollisesti 
havaittaisi lyhytaikaisissa tutkimuksissa, 
mutta aineista voi todennäköisesti aiheutua 
haittavaikutuksia pitkän altistuksen 
jälkeen.

Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos:

– 28 vuorokauden kokeessa ei saada 
NOAEL-arvoa, paitsi jos syy tähän on 
myrkyllisten haittavaikutusten 
puuttuminen, tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), 
tai
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– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla 
oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai 
riskin karakterisointiin. Tällöin voi olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen 
(esim. immunotoksisuus, neurotoksisuus), 
tai

– ensin tehdyssä toistuvan annostelun 
kokeessa käytetty altistustie oli huonosti 
valittu ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistustie, eikä
ekstrapolaatiota eri altistusteiden välillä
voida tehdä, tai

– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. 
käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistustasoihin, jotka ovat lähellä sellaisia 
annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille on 
todennäköistä), tai

– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, 
joiden molekyylirakenne on selvästi 
samankaltainen kuin tutkittavalla aineella, 
ei ole havaittu 28 vuorokauden 
tutkimuksessa.

6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi 
karsinogeeniksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.

6.7.1. Seulonnassa saatu positiivinen tulos 
on vahvistettava 
kehitysmyrkyllisyystutkimuksella kyseisellä
tasolla yhdellä lajilla ja 
asianmukaisimmalla antotiellä ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistustie (liite VI, 6.7.2).
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6.7.2. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä
lajilla. Siitä saadun tuloksen perusteella 
päätetään, tarvitseeko tutkimusta tehdä
toisella lajilla. Siitä saadun tuloksen 
perusteella päätetään, tarvitseeko 
tutkimusta tehdä toisella lajilla.

Rekisteröijän on ehdotettava kahden 
sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimusta 
(liitteessä VII oleva 6.7.3 kohta), jos 
toistuvalla annostuksella tehtävästä
myrkyllisyystutkimuksesta (90 vrk) on 
saatu viitteitä mahdollisesta 
lisääntymismyrkyllisyydestä (esim. 
histopatologisia vaikutuksia sukuelimiin) 
tai aine on rakenteellisesti hyvin 
samankaltainen kuin jokin tunnettu 
lisääntymismyrkyllinen aine.

(Poistetaan ja siirretään liitteeseen VII.)

Perustelu

Tarkistuksessa keskitytään tietoihin, jotka ovat tärkeimpiä sen kannalta, että voidaan kehittää
asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä ja ottaa samalla huomioon komission ehdotuksen 
aiheuttama merkittävä aineiden peruuttamisriski 10–100 tonnin määrissä. Siksi ehdotetulla 
tarkistuksella siirretään 6.6–6.8 kohdan tietovaatimukset liitteeseen VII.

Tarkistus 276
LIITE VII, 6.6.1 KOHTA, SARAKKEET 1 JA 2 (UUSI, SIIRRETTY LIITTEESTÄ VI, 

KORVAA NYKYISEN 6.6.1. KOHDAN)

Komission teksti

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla annostuksella 
tehtävä myrkyllisyyden tutkimus (28 
vuorokautta) yhdellä lajilla, koirailla ja 
naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti, mikäli tätä ei ole jo toimitettu 
osana liitteen VI vaatimuksista tai jos 
ehdotetaan kohdan 6.6.2 mukaista testiä. 
Tässä tapauksessa ei sovelleta liitteessä IX 
olevaa 3 jaksoa.
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Parlamentin tarkistus

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla annostuksella 
tehtävä myrkyllisyyden tutkimus (28 
vuorokautta) yhdellä lajilla, koirailla ja 
naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti.

6.6.1. Lyhytaikaista myrkyllisyystutkimusta 
(28 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

– on saatavilla luotettava subkroonisen 
(90 vuorokautta) tai kroonisen 
myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että
on käytetty sopivaa lajia ja antotietä, tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
hajoamistuotteista on riittävästi tietoa, tai

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.
Asianmukainen antotie valitaan seuraavin 
perustein:

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:

– äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä
havaitaan myrkyllisyyttä alemmilla 
annoksilla kuin suun kautta äkillisen 
myrkyllisyyden testissä, 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 olevan merkittävästi iholle 
myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.
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Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -
1 tai yli 4).
Testaus hengitysteitse on asianmukaista, 
jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja
2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20 0C, tai

– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo (massamediaani-
aerodynaaminen halkaisija) 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). Jollei ole vasta-
aiheita, aine testataan mieluummin suun 
kautta.

Rekisteröijän on ehdotettava subkroonisen 
myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) 
(liitteessä VII oleva 6.6.2 kohta), jos
– ihmisen altistuksen taajuuden ja keston 
perusteella voidaan olettaa, että
pitempiaikainen tutkimus on aiheellinen, 
ja jos yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– muut saatavilla olevat tiedot viittaavat 
siihen, että aineella voi olla sellainen 
vaarallinen ominaisuus, jota ei voida 
havaita lyhytaikaisessa 
myrkyllisyystutkimuksessa, tai
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– asianmukaisesti suunnitelluissa 
toksikokineettisissä tutkimuksissa on 
käynyt ilmi, että aine tai sen 
aineenvaihduntatuotteet kertyvät tiettyihin 
kudoksiin tai elimiin, mitä ei mahdollisesti 
havaittaisi lyhytaikaisissa tutkimuksissa, 
mutta aineista voi todennäköisesti aiheutua 
haittavaikutuksia pitkän altistuksen 
jälkeen.

Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos:

– 28 vuorokauden kokeessa ei saada 
NOAEL-arvoa, paitsi jos syy tähän on 
myrkyllisten haittavaikutusten 
puuttuminen, tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), 
tai
– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla 
oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai 
riskin karakterisointiin. Tällöin voi olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen 
(esim. immunotoksisuus, neurotoksisuus), 
tai

– ensin tehdyssä toistuvan annostelun 
kokeessa käytetty altistustie oli huonosti 
valittu ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistustie, eikä
ekstrapolaatiota eri altistusteiden välillä
voida tehdä, tai
– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. 
käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistustasoihin, jotka ovat lähellä sellaisia 
annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille on 
todennäköistä), tai
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– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, 
joiden molekyylirakenne on selvästi 
samankaltainen kuin tutkittavalla aineella, 
ei ole havaittu 28 vuorokauden 
tutkimuksessa.

(uusi, siirretty liitteestä VI)

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 277
LIITE VII, 6 OSAN 6.7. KOHTA, SARAKKEET 1 JA 2

Komission teksti

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi 
karsinogeeniksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai
– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä.

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus yhdellä
lajilla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti (liitteessä X oleva B osan kohta 
31 tai OECD 414), jollei sitä ole jo toimitettu 
osana liitteen VI vaatimuksista.

6.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä
lajilla. Siitä saadun tuloksen perusteella 
päätetään, tarvitseeko tutkimusta tehdä
toisella lajilla.

6.7.3. Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli 28 tai 
90 vuorokauden tutkimus osoittaa, että
aineesta on haittavaikutuksia 
lisääntymiselimiin tai -kudoksiin.

Parlamentin tarkistus

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:
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– aine tiedetään genotoksiseksi 
karsinogeeniksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai
– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai
– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.

6.7.1. Lisääntymis- ja/tai 
kehitysmyrkyllisyyden seulonta yhdellä
lajilla (OECD 421), jos rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista saatavilla olevista 
tiedoista tai (Q)SAR-estimaateista tai in 
vitro -kokeista ei ole näyttöä, että aine 
saattaa olla kehitykselle myrkyllinen.

6.7.1. Seulonnassa saatu positiivinen tulos 
on vahvistettava 
kehitysmyrkyllisyystutkimuksella kyseisellä
tasolla yhdellä lajilla ja 
asianmukaisimmalla antotiellä ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistustie (liite VI, 6.7.2).

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus yhdellä
lajilla, asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti (liitteessä
X oleva B osan kohta 31 tai OECD 414), 
jollei sitä ole jo toimitettu osana liitteen VI 
vaatimuksista.

6.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. 
Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla.

Rekisteröijän on ehdotettava kahden 
sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimusta 
(6.7.3 kohta), jos toistuvalla annostuksella 
tehtävästä myrkyllisyystutkimuksesta 
(90 vrk) on saatu viitteitä mahdollisesta 
lisääntymismyrkyllisyydestä (esim. 
histopatologisia vaikutuksia sukuelimiin) tai 
aine on rakenteellisesti hyvin 
samankaltainen kuin jokin tunnettu 
lisääntymismyrkyllinen aine.

6.7.3. Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä lajilla, 
koirailla ja naarailla, asianmukaisin antotie 
ottaen huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti, mikäli 28 tai 90 vuorokauden 
tutkimus osoittaa, että aineesta on 
haittavaikutuksia lisääntymiselimiin tai -
kudoksiin.

(uusi, siirretty liitteestä VI)

Perustelu
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Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 

Tarkistus 278
LIITE VII, 6.8 KOHTA, SARAKE 1 (uusi, siirretty liitteestä VI)

6.8 Toksikokinetiikka

6.8.1. Aineen toksikokineettisen 
käyttäytymisen arviointi siinä määrin kuin 
voidaan johtaa relevanteista saatavilla 
olevista tiedoista

(uusi, siirretty liitteestä VI)

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 279
LIITE VI, 7 OSAN 7.1., 7.2.2. JA 7.3. KOHTA, SARAKE 1

7.1. Myrkyllisyys vesieliöille Poistetaan.

7.1.2. Levän kasvuninhibitiotutkimus
7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
kaloilla: Rekisteröijä voi harkita 
lyhytaikaisen sijasta pitkäaikaista 
myrkyllisyystestausta. 

7.1.4. Aktiivilietteen hengitysinhibitiotesti, 
paitsi jos päästöjen todennäköisyys 
jätevedenkäsittelyjärjestelmään on 
alhainen

7.2.2. Abioottinen
7.2.2.1. Hydrolyysi pH:n funktiona.

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen 
ympäristössä

7.3.1. Adsorptio- / desorptioseulontakoe

(Poistetaan ja siirretään liitteeseen VII.)

Perustelu
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Komission ehdotuksessa vaarana on aineiden peruuttaminen 10–100 tonnin määrissä, mikä
edellyttää tietoja koskevien vaatimusten vähentämistä. Siksi ehdotetulla tarkistuksella 
siirretään 7.1, 7.2.2 ja 7.3 kohdan tietovaatimukset liitteeseen VII.

Tarkistus 280
LIITE VI, 7.1.2 KOHTA JA 7.2.2.1–7.3.1 KOHTA, SARAKE 2

7.1.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos: Poistetaan

– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å);

7.2.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– aineen vesiliukoisuus on alle 10 μg/l.

7.3.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. 
aineen oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on 
pieni), tai

– aine hajoaa nopeasti.

(Poistetaan ja siirretään liitteeseen VII.)

Perustelu

Komission ehdotuksessa vaarana on aineiden peruuttaminen 10–100 tonnin määrissä, mikä
edellyttää tietoja koskevien vaatimusten vähentämistä. Siksi ehdotetulla tarkistuksella 
siirretään 7.1, 7.2.2 ja 7.3 kohdan tietovaatimukset liitteeseen VII.

Tarkistus 281
LIITE VII, 7.1 KOHTA, SARAKKEET 1 JA 2

Komission teksti
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7.1. Myrkyllisyys vesieliöille 7.1. Rekisteröijän on ehdotettava 
pitkäaikaista myrkyllisyystestiä, jos liitteen I 
mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi 
viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. 
Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1.5. Daphnialla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen V vaatimuksia.

7.1.5. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä.

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen VI vaatimuksia.

7.1.6. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä.

On toimitettava joko kohdassa 7.1.6.1, 
7.1.6.2 tai kohdassa 7.1.6.3 vaaditut tiedot.

7.1.6.1. Kalanpoikasten (FELS, Fish early-
life stage) myrkyllisyystesti (OECD 210)

7.1.6.1. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia FELS-
myrkyllisyystestiä 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos aine saattaa kertyä biologisiin 
kudoksiin.

7.1.6.2. Kalan alkio- ja ruskuaispussivaiheen 
poikasten lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
(liitteessä X olevan C osan 15 kohta tai 
OECD 212)

7.1.6.3 Kalanpoikasten kasvutesti (liitteessä
X olevan C osan 14 kohta tai OECD 215)

Parlamentin tarkistus
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7.1. Myrkyllisyys vesieliöille 7.1. Rekisteröijän on ehdotettava 
pitkäaikaista myrkyllisyystestiä, jos liitteen I 
mukainen kemikaaliturvallisuusarviointi 
viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. 
Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1.2.. Levän kasvuninhibitiotutkimus 7.1.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å);

7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
kaloilla: Rekisteröijä voi harkita 
lyhytaikaisen sijasta pitkäaikaista 
myrkyllisyystestausta.

7.1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å), tai

– saatavilla on pitkäaikainen 
myrkyllisyystutkimus.
Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
pitkäaikaista myrkyllisyystestiä kaloilla 
(liitteessä VII oleva 7.1.6 kohta) 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos (todennäköisen) 
ympäristöaltistuksen vertaaminen 
lyhytaikaisesta vesieliöiden 
myrkyllisyyskokeesta saatuihin tuloksiin 
viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin.

Kaloilla tehtävää vesieliöitä koskevaa 
pitkäaikaista myrkyllisyystutkimusta 
(liitteessä VII oleva 7.1.6 kohta) on 
harkittava, jos aine on heikosti veteen 
liukeneva (vesiliukoisuus < 1 mg/l).
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7.1.4. Aktiivilietteen hengitysinhibitiotesti, 
paitsi jos päästöjen todennäköisyys 
jätevedenkäsittelyjärjestelmään on 
alhainen

7.1.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l) tai
– aineen havaitaan olevan nopeasti 
biohajoava ja käytetyt testikonsentraatiot 
ovat niissä rajoissa, joita voidaan odottaa 
esiintyvän jätevesienkäsittelylaitokseen 
menevissä vesissä.
Tutkimus voidaan korvata 
nitrifikaationestotestillä, jos aine 
käytettävissä olevien tietojen mukaan 
todennäköisesti estää mikrobien kasvua tai 
toimintaa.

7.1.5. Daphnialla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen V vaatimuksia.

7.1.5. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä.

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen VI vaatimuksia.

7.1.6. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä.

On toimitettava joko kohdassa 7.1.6.1, 
7.1.6.2 tai kohdassa 7.1.6.3 vaaditut tiedot.

7.1.6.1. Kalanpoikasten (FELS, Fish early-
life stage) myrkyllisyystesti (OECD 210)

7.1.6.1. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia FELS-
myrkyllisyystestiä 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos aine saattaa kertyä biologisiin 
kudoksiin.
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7.1.6.2. Kalan alkio- ja ruskuaispussivaiheen 
poikasten lyhytaikainen myrkyllisyystesti
(liitteessä X olevan C osan 15 kohta tai 
OECD 212)

7.1.6.3 Kalanpoikasten kasvutesti (liitteessä
X olevan C osan 14 kohta tai OECD 215)

(uusi, siirretty liitteestä VI)

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 282
LIITE VII, 7.2.1 a KOHTA (uusi), SARAKKEET 1 JA 2

Parlamentin tarkistus

7.2.1 a. Abioottinen

7.2.1 a.1. Hydrolyysi pH:n funktiona. 7.2.1 a.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine hajoaa helposti biologisesti, tai

– aineen vesiliukoisuus on alle 10 μg/l.

(uusi, siirretty liitteestä VI)

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 283
LIITE VII, 7.3 KOHTA, SARAKKEET 1 JA 2

Komission teksti

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen 
ympäristössä

7.3.2. Kertyminen (yhteen) vesieliölajiin, 
mieluiten kalaan

7.3.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on vähäinen 
biokertyvyyspotentiaali (ts. log Kow < 3). 
tai
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– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora 
altistuminen on epätodennäköistä.

7.3.3. Adsorptiota ja/tai desorptiota 
koskevat lisätutkimukset riippuen liitteessä
VI vaaditun tutkimuksen tuloksista

7.3.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen 
oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on pieni), 
tai

– aine hajoaa nopeasti.

Parlamentin tarkistus

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen 
ympäristössä

7.3.1. Adsorptio- / desorptioseulontakoe 7.3.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. 
aineen oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on 
pieni), tai
– aine hajoaa nopeasti.

7.3.2. Kertyminen (yhteen) vesieliölajiin, 
mieluiten kalaan

7.3.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineella on vähäinen 
biokertyvyyspotentiaali (ts. log Kow < 3). 
tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å), tai

– vesieliöiden suora tai epäsuora 
altistuminen on epätodennäköistä.

7.3.3. Adsorptiota ja/tai desorptiota 
koskevat lisätutkimukset riippuen liitteessä
VI vaaditun tutkimuksen tuloksista

7.3.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
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– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen 
oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on pieni), 
tai

– aine hajoaa nopeasti.

(uusi, siirretty liitteestä VI)

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 284
LIITE IX, 3 OSA

Testausta liitteiden VII ja VIII mukaan ei 
tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä
altistusskenaario(i)lla.

Testausta liitteiden VI–VIII mukaan ei 
tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä
altistusskenaario(i)lla tai käyttötapa- ja 
altistusluokilla.

3.2. Tietoja ei tarvitse antaa, jos:

i) työpaikan ilmassa olevat pitoisuudet ovat 
alle 50µg/m.
ii) aineen valmistus ja yksilöity 
käyttötarkoitus tapahtuu ainoastaan 
suljetuissa laitoksissa.

iii) ainetta käytetään teollisuuden ja 
kaupan alalla valmisteena, jonka 
enimmäismassapitoisuus on 0,1 %.

iv) aineen yksityisessä kulutuskäytössä
pitoisuudet ovat enintään 0,1%.

v) ainetta käytetään kulutustuotteiden 
valmistuksessa ja :

a) aine häviää täydellisesti tuotteen 
valmistuksen aikana: tai 

b) aine muuttuu pysyvästi tuotteessa olevan 
yhdisteen osaksi tai jää muulla tavalla 
täysin tuotteen sisälle.
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Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät 
perustelut ja dokumentaatio.

3.3. Kaikissa muissa tapauksissa on 
toimitettava riittävät perustelut ja 
dokumentaatio, mukaan lukien seuraavat 
seikat:

i) ympäristöosastojen tyypit;

ii) altistunut väestö;
iii) riskinhallintatoimet;

iv) altistusreitit;

v) altistuksen kesto ja toistuvuus;

vi) eläinten hengen suojelu.

Tarkistus 285
LIITE IX, 1.1.2 JAKSO

Raakatietojen on katsottava olevan 
samanarvoisia kuin liitteessä X mainitulla 
vastaavalla testillä saadut raakatiedot, jos 
seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Yhden tai useamman testin raakatietojen
on katsottava olevan samanarvoisia kuin 
liitteessä X mainitulla vastaavalla testillä
saadut raakatiedot, jos seuraavat vaatimukset 
täyttyvät:

(1) tiedot riittävät luokituksen, 
pakkausmerkintöjen ja riskinarvioinnin 
tekemiseen,

(1) tiedot riittävät luokituksen, 
pakkausmerkintöjen ja riskinarvioinnin 
tekemiseen, kun päätepiste on kriittinen,

(2) tärkeimpiä muuttujia, jotka oli määrä
tutkia liitteessä X mainitussa vastaavassa 
testissä, on käsitelty riittävästi ja 
luotettavasti,

(2) tärkeimpiä muuttujia, jotka oli määrä
tutkia liitteessä X mainitussa vastaavassa 
testissä, on käsitelty riittävästi ja 
luotettavasti,

(3) altistuksen kesto on verrattavissa 
liitteessä X mainitun vastaavan testin kestoon 
tai se on pitempi, mikäli altistuksen kesto on 
merkityksellinen muuttuja, ja

(3) altistuksen kesto on verrattavissa 
liitteessä X mainitun vastaavan testin kestoon 
tai se on pitempi, mikäli altistuksen kesto on 
merkityksellinen muuttuja, ja 

(4) tutkimuksesta toimitetaan riittävä ja 
luotettava dokumentaatio.

(4) tutkimuksesta toimitetaan riittävä ja 
luotettava dokumentaatio. Kaikissa 
tapauksissa on toimitettava riittävä ja 
luotettava dokumentaatio.

Perustelu

Nykyisessä tekstissä edellytetään, että kaikkien testien raakatietojen on täytettävä neljä
kriteeriä. Tämä on tarpeetonta, kun pääosa todisteista osoittaa vaarojen olemassaolon 
testeissä, jotka on suoritettu
– vähemmän vaativissa olosuhteissa tai
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– kun päätepiste ei osoita vaaraa tai riskiä. 

Useammalla testillä voidaan saavuttaa yhden testin tarkoitus, jos ne yhdistetään.

Tarkistus 286
LIITE IX, 1.5 JAKSO

Aineita, joiden fysikaalis-kemialliset, 
toksikologiset ja ekotoksikologiset 
ominaisuudet ovat todennäköisesti 
samanlaisia tai noudattavat säännöllistä
kaavaa rakenteellisen samankaltaisuuden 
johdosta, voidaan tarkastella ryhmänä tai 
aineiden ”kategoriana”. Ryhmäkäsitteen 
soveltaminen edellyttää, että fysikaalis-
kemialliset ominaisuudet, ihmisten terveyteen 
kohdistuvat vaikutukset ja 
ympäristövaikutukset tai käyttäytyminen 
ympäristössä voidaan ennustaa ryhmään 
kuuluvaa vertailuainetta koskevista tiedoista 
interpoloimalla ryhmän toisiin aineisiin. Täten 
jokaista ainetta ei tarvitse testata jokaisen 
päätepisteen suhteen.

Aineita, joiden fysikaalis-kemialliset, 
toksikologiset ja ekotoksikologiset 
ominaisuudet ovat todennäköisesti 
samanlaisia tai noudattavat säännöllistä
kaavaa rakenteellisen samankaltaisuuden 
johdosta, voidaan tarkastella ryhmänä tai 
aineiden ”kategoriana”. Ryhmäkäsitteen 
soveltaminen edellyttää, että fysikaalis-
kemialliset ominaisuudet, ihmisten terveyteen 
kohdistuvat vaikutukset ja 
ympäristövaikutukset tai käyttäytyminen 
ympäristössä voidaan ennustaa ryhmään 
kuuluvaa vertailuainetta koskevista tiedoista 
interpoloimalla ryhmän toisiin aineisiin. Täten 
jokaista ainetta ei tarvitse testata jokaisen 
päätepisteen suhteen.

Samanlaisten ominaisuuksien pohjana voi 
olla:

Samanlaisten ominaisuuksien pohjana voi 
olla:

(1) yhteinen toiminnallinen ryhmä, (1) yhteinen toiminnallinen ryhmä,

(2) yhteiset lähtöaineet ja/tai fysikaalisissa ja 
biologisissa prosesseissa todennäköisesti 
muodostuvat yhteiset hajoamistuotteet, mistä
on tuloksena rakenteeltaan samanlaisia 
kemikaaleja, tai

(2) yhteiset lähtöaineet ja/tai fysikaalisissa ja 
biologisissa prosesseissa todennäköisesti 
muodostuvat yhteiset hajoamistuotteet, mistä
on tuloksena rakenteeltaan samanlaisia 
kemikaaleja, tai

(3) ominaisuuksien voimakkuus muuttuu 
kussakin kategoriassa vakiomuotoisesti.

(3) ominaisuuksien voimakkuus muuttuu 
kussakin kategoriassa vakiomuotoisesti ja 
toimintamekanismi on yhteinen.
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Jos ryhmäkäsitettä sovelletaan, aineet on 
luokitettava ja merkittävä tältä pohjalta. 

Jos ryhmäkäsitettä sovelletaan, aineet on 
luokitettava ja merkittävä tältä pohjalta. 
Päätepisteet monimutkaisten ja 
koostumukseltaan vaihtelevien aineiden 
luokitusta ja merkitsemistä varten sekä
riskinarviointia varten voidaan määrittää
niiden merkittäviä ainesosia koskevien 
tietojen perusteella käyttäen perustana 
aineiden korkeimpia pitoisuuksia. 
Kemikaalivirasto ja kukin asianomaisista 
teollisuudenaloista sopivat 
yksityiskohtaisesta metodologiasta kahden 
vuoden kuluessa lainsäädännön 
hyväksymisestä.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävä
ja luotettava dokumentaatio.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävä
ja luotettava dokumentaatio.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään REACHin toimivuutta. Sillä mahdollistetaan, että voidaan yhdistää
ryhmiin aineet, joilla on sama myrkyllisyysprofiili. Voidaan siis käyttää lähestymistapaa, joka 
mahdollistaa aineiden jakamisen ryhmiin ja niiden käsittelyn ryhminä. Lisäksi sillä
parannetaan monimutkaisia ja koostumukseltaan vaihtelevia aineita koskevien tietojen 
luotettavuutta.

Tarkistus 287
LIITE XI, JOHDANTO-OSAN 1 KOHTA
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Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, 
miten jatkokäyttäjien on arvioitava ja 
dokumentoitava, että heidän käyttämästään 
aineesta (käyttämistään aineista) aiheutuvat 
riskit hallitaan asianmukaisesti käytön aikana, 
kun heille toimitettu käyttöturvallisuustiedote 
ei kata kyseistä käyttötapaa, ja että
toimitusketjussa jäljempänä toimivat käyttäjät 
voivat hallita riskit asianmukaisesti. 
Arvioinnin on katettava aineen koko elinkaari 
siitä lähtien kun jatkokäyttäjä vastaanottaa 
aineen, mukaan luettuna oma käyttö ja 
yksilöidyt käyttötavat jäljempänä
toimitusketjussa. Arvioinnissa on 
tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä
sellaisenaan sekä valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvän aineen käyttöä.

Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, 
miten jatkokäyttäjien on arvioitava ja 
dokumentoitava, että heidän käyttämästään 
aineesta (käyttämistään aineista) aiheutuvat 
riskit hallitaan asianmukaisesti käytön aikana, 
kun heille toimitettu käyttöturvallisuustiedote 
ei kata kyseistä käyttötapaa, ja että
toimitusketjussa jäljempänä toimivat käyttäjät 
voivat hallita riskit asianmukaisesti. 
Arvioinnin on katettava aineen koko elinkaari 
siitä lähtien kun jatkokäyttäjä vastaanottaa 
aineen, mukaan luettuna oma käyttö ja 
yksilöidyt käyttötavat, joissa ainetta 
käytetään vähintään 1 tonnin määrinä
vuodessa, jäljempänä toimitusketjussa. 
Arvioinnissa on tarkasteltava kyseisen aineen 
käyttöä sellaisenaan sekä valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvän aineen käyttöä.

Perustelu

Parantaa toimivuutta rajaamalla käyttöturvallisuustiedotteessa tarkasteltavat käyttötavat 
niihin, joissa ainetta käytetään vähintään tonnin määrinä. Komission ehdotuksen mukaan 
käyttötapaa olisi tarkasteltava silloinkin, kun kyseessä ovat hyvin pienet määrät.
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