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1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

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

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

Perustelu

REACH-asetuksesta ei saisi aiheutua tarpeetonta haittaa aineiden turvalliselle käsittelylle 
eikä myöskään alan kilpailukyvylle.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE
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(3). Terveyden ja ympäristön suojelun korkea 
taso olisi taattava lähennettäessä aineita 
koskevaa lainsäädäntöä, ja tavoitteeksi olisi 
asetettava kestävän kehityksen toteutuminen; 
tätä lainsäädäntöä olisi sovellettava 
syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti siitä
riippumatta, käydäänkö kemiallisten aineiden 
kauppaa sisämarkkinoilla vai kansainvälisillä
markkinoilla.

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

Perustelu

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

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) REACH-järjestelmä on määriteltävä
ja sitä on sovellettava siten, että Euroopan 
elinkeinoelämän kilpailukyky ei heikenny 
eikä kolmansien maiden kanssa käyty 
kauppa muutu. Tätä taustaa vasten riskien 
asettaminen etusijajärjestykseen on 
ratkaisevaa kuten myös se, että
kauppakumppaneillemme ei aseteta 
lainsäädännössä muita vaatimuksia kuin, 
että ne ovat yhteensopivat voimassa olevien 
vapaakauppaa koskevien periaatteiden 
kanssa WTO:n määräysten mukaisesti. 

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)
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(8 a) Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka toteuttaa tai aikoo 
toteuttaa toimia, joihin liittyy jokin aine tai 
kyseistä ainetta sisältävä valmiste tai tuote, 
näiden valmistus, maahantuonti ja käyttö
mukaan luettuina, ja joka tietää tai voi 
kohtuudella ennakoida, että toimet voivat 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön, on tehtävä kaikki 
kohtuudella vaadittavissa oleva haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi 
tai korjaamiseksi.

Perustelu

Huolehtimisvelvollisuuden periaate olisi esitettävä enemminkin yleisenä periaatteena kuin 
velvoitteena.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

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 aineiden 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.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)
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(34 a) Muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvan testauksen edistämiseksi 
komission, jäsenvaltioiden ja 
teollisuudenalan olisi lisättävä muihin kuin 
eläinkokeisiin perustuvien 
testausmenetelmien kehittämiseen, 
validointiin ja hyväksymiseen myönnettäviä
varoja.

Perustelu

Perusteluissa ilmoitetaan, että muihin kuin eläinkokeisiin perustuvan testauksen edistäminen 
on yksi ehdotuksen tavoitteista, mutta tekstissä ei mainita minkäänlaisia toimia kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi eläinkokeiden korvaamiseen tähtääviin hankkeisiin 
myönnettävän rahoituksen lisäämiseen ei viitata missään kohtaa.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 47 A KAPPALE (uusi)

(47 b) Jotta voitaisiin välttää eläinkokeiden 
tekeminen ja säästää kustannuksia, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
kuultava Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskusta (ECVAM) 
käsitellessään ehdotuksia selkärankaisilla 
eläimillä tehtäviksi testeiksi.

Perustelu

Koska vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittäminen etenee vauhdilla, olisi varmistettava, 
että asiantuntijoilla on ajantasaista tietoa ja kokemusta arvioidessaan testausehdotuksia 
eläinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 62 KAPPALE
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(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.

Perustelu

Seurausta toisesta tarkistuksesta.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 104 A KAPPALE (uusi)

(104 a) REACH-ehdotuksen vaikutusta ei 
ole tutkittu riittävästi EU:n alueella olevan 
teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn 
vaikutuksen osalta. Tämä on erityisesti 
totta kemiallisten aineiden jatkokäyttäjien, 
pk-yritysten sekä irrallisimpien ja 
herkimpien tuotantotoimien kohdalla.

Perustelu

REACH-järjestelmän vaikutusten tutkinnan ehkä suurin puute on suljetussa taloudessa 
toimivan teollisuuden epäsuora oletus jättää huomiotta EU:n (kemian ja muun kuin kemian) 
teollisuuden suhteellisessa kilpailukyvyssä tapahtuvat muutokset, jotka johtuvat ulkomailta 
tuotujen "REACHittömien" tuotteiden ilmestymisestä. Olisi pitänyt ottaa huomioon 
vaikutukset teollisuussijoittajien paikanvalintaan ja tämän vaikutus EU:n työttömyyteen. 
Näiden molempien huolien puuttuminen komission ehdotuksen alkusuunnittelussa ja 
luotettavien tutkimusten puuttuminen sitä seuraavissa vaiheissa on yksi tämän ehdotuksen 
vakavimmista ja ylipääsemättömimmistä puutteista.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 104 B KAPPALE (uusi)
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(104 b) Komissio ryhtyy toimiin 
varmistaakseen, että EU:n markkinoiden 
vaiheittaista avautumista 
yleismaailmalliselle tuonnille seuraa 
tiukempien vaatimusten käyttöönotto 
kaupan "reiluuden" osalta (laajasti 
WTO:n yhteydessä); REACH:n 
vaatimukset on otettava mukaan 
mahdollisimman nopeasti.

Perustelu
On tärkeää, että sellaisilla valmistajilla ja maahantuojilla, jotka ovat jo rekisteröityneet 
muiden kansainvälisten järjestöjen standardien mukaisesti, on mahdollisimman vähäiset 
byrokraattiset ja taloudelliset lisäkustannukset REACHin noudattamisesta. On erittäin 
tärkeää, että EU:n tuotteiden valmistajat eivät ole alttiina "REACHittömien" alojen 
epäoikeudenmukaiselle kilpailulle.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 104 C KAPPALE (uusi)

(104 c) Asetuksen 6, 21 ja 26 artiklaa on 
muutettava yhdistämällä niihin 
Yhdistyneen kuningaskunnan, Unkarin, 
Maltan ja Slovenian ehdotukset sekä
teollisuus- ja kauppajärjestöjen ehdotukset 
niin, että tarpeettomia kustannuksia ja 
byrokratiaa vähennetään mahdollisimman 
alhaiselle tasolle, jolla kuitenkin taataan 
REACH-ehdotuksessa mainitut 
terveydenhuollon ja ympäristön suojelun 
tavoitteet ja luodaan todelliset yhtäläiset 
toimintaolosuhteet kotimaiselle tuotannolle 
ja tuoduille valmistuotteille.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Tämä asetus perustuu periaatteeseen, 
jonka mukaan valmistajien, 
maahantuojien ja jatkokäyttäjien on 
varmistettava, että he valmistavat, saattavat 
markkinoille, tuovat maahan tai käyttävät 
sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta 
haitallisesti ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön. Asetuksen säännökset 
perustuvat ennalta varautumisen 
periaatteeseen.

Poistetaan.

Perustelu

Huolehtimisvelvollisuuden periaate olisi esitettävä enemminkin yleisenä periaatteena kuin 
velvoitteena.

Tarkistus 13
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

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

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

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

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

(c) aineen vapautuminen kuuluu 
olennaisesti tuotteen käyttötarkoitukseen 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa; ja
(c a) jos aine on valmisteen osana, 
kyseiseen valmisteeseen sisältyvän aineen 
pitoisuus on samansuuruinen tai 
vähäisempi kuin alhaisin seuraavista:
– pitoisuus, joka on määritelty direktiivin
67/548/ETY liitteessä I; tai
– pitoisuus, joka on määritelty direktiivin 
1999/45/EY liitteessä II olevassa A ja 
B osassa, kun valmisteisiin sisältyvien 
aineiden pitoisuusrajaa ei ole määritelty 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;
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– 0,1 prosenttia, jos aine täyttää
liitteessä XII mainitut perusteet;
(cb) jatkokäyttäjä ei ole rekisteröinyt 
ainetta kyseiseen tarkoitukseen;
(cc) ainetta ei ole vapautettu liitteen II ja 
III mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta.

Perustelu

(Ensimmäinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon). Koska asetuksessa ei ole määritelty, 
mitä 'tuotetyypillä' tarkoitetaan, käsitteen käyttö johtaa vain oikeusvarmuuden 
heikkenemiseen. Pitoisuusrajat on lisätty 6 artiklan 1 kohdan (ca) alakohtaan 
valmistedirektiivistä (1999/45/EY), jossa todetaan, että valmisteissa olevat aineet eivät ole 
vaarallisia, jos niiden pitoisuudet ovat kyseisten rajojen alapuolella. 6 artiklan 1 kohdan (cb) 
alakohta tekee selväksi, että tiedot tuotteissa olevista aineista välittyy myös jatkokäyttäjille, 
jos tuotteen tuotanto tapahtuu käyttötarkoituksessa. 

Tarkistus 14
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 voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, 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 perusteet epäillä, 
että

i) ainetta vapautuu tuotteista ja 

ii) aineen vapautuminen tuotteista 
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle ja 
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 kyseiseen 
käyttötarkoitukseen.
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(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.

Perustelu

Ehdotuksen 6 artiklan 2 kohdassa puhutaan aineista, joita vapautuu tuotteista vahingossa. 
Komission ehdotuksessa edellytetään, että valmistajan/maahantuojan kantelu on 
ennakkoehtona kemikaaliviraston päätökselle pyytää rekisteröintiä, jolloin ja siten 
selvennetään ongelmatapausta riippuen tuotteiden valmistajan tai maahantuojan tekemästä
omasta kantelusta 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Tarkistusehdotuksessa kemikaalivirastolle annetaan valtuudet vaatia lisätietoja 
valmistajalta/maahantuojalta riskin epäilyn yhteydessä (tällä myös varmistetaan 
yhdenmukaisuus WTO:n määräysten kanssa).

Tarkistus 15
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

Tarkistus seuraa aiempia 6 artiklan 2 kohtaan tehtyjä tarkistuksia. Pyydetyt tiedot ovat 
samoja kaikkien rekisteröintien suhteen.

Tarkistus 16
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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

Tarkistus seuraa aiempaa 6 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 17
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Määräys sisältyy aiempiin 6 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 18
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

Tarkistus seuraa edellä mainittuja 6 artiklan 2, 3 ja 4 tehtyjä tarkistuksia.

Tarkistus 19
6 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

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

Perustelu
Tarkistuksella pyritään siihen, että tuotteissa käytettäviin aineisiin sovelletaan samoja 
määräaikoja, joita eurooppalaisten valmistajien on noudatettava. Näin estetään kilpailun 
vääristymistä ainakin tältä osin.
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Tarkistus 20
6 B ARTIKLA (uusi)

6 b artikla

Eurooppalainen laatumerkki

Perustetaan erityinen merkintä "REACHin 
mukainen", jolloin kuluttajilla on oikeus 
valintaan. Tämä merkintä myönnetään 
niille EU:n alueella tuotetuille ja 
maahantuoduille tuotteille, jotka ovat 
kaikkien REACH-vaatimusten mukaisia.

Perustelu

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

Tarkistus 21
6A A ARTIKLA (uusi), OTSIKKO

Rekisteröintien ja nk. ryhmärekisteröintien 
siirtäminen ja jakaminen

Perustelu

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

Tarkistus 22
6 B ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

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

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

Tarkistus 23
6 B ARTIKLAN 2 KOHTA (uusi)

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

Tuotteita toimitetaan yhdessä ja samassa konsernissa jatkokäyttäjille, joiden tuotantopaikat 
sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa ja jotka kuuluvat mahdollisesti eri tytäryhtiöihin. 
Konserninsisäisten toimitusten koordinoinnista vastaa tällöin yleensä yksi tietty yksikkö, joka 
voi kuulua joko emoyhtiöön tai tytäryhtiöön. Ryhmärekisteröinti tarjoaisi asianmukaisen 
ratkaisun, joka karsisi kustannuksia ja byrokratiaa.

Tarkistus 24
6 B ARTIKLAN 3 KOHTA (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 25
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1–3 ALAKOHTA

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

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

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

Komission on laadittava yhteenliittymiä
muodostavien yritysten tueksi sitovat ohjeet 
kilpailumääräysten asianmukaiseksi 
noudattamiseksi.

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

Valitun yhden valmistajan tai maahantuojan, 
joka toimittaa tiedot yhteenliittymän muiden 
jäsenten puolesta, on toimitettava 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan iv, vi, vii, 
viii ja ix alakohdassa täsmennetyt tiedot. 
Kukin yhteenliittymä voi esittää 9 artiklan 
1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa 
yksilöidyt tiedot myös yhteisesti.

Perustelu

Suuntaviivat ovat tarpeen, jotta yrityksiä voidaan tukea niiden muodostaessa yhteenliittymiä
ja työskennellessä niissä. Samalla estetään mahdollinen kilpailumääräysten rikkominen. 
Tietoja yhteisesti esitettäessä riittää, että yksi yhteenliittymän muiden osapuolten puolesta 
toimiva valmistaja tai maahantuoja antaa 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan viii alakohdan 
mukaisen ilmoituksen. Lisäksi 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut 
tiedot olisi voitava yhteenliittymän jäsenten niin halutessa esittää yhteisesti. 
Rekisteröintikustannuksille ei pidä asettaa jäykkää rajaa (yksi kolmasosa). Tällöin 
yhteenliittymien muodostamista koskevat kannustimet rajoittuisivat pelkästään kahden 
osapuolen yhteenliittymiin, koska muut eivät voisi hyötyä kustannusten alenemisesta. Kun 
kustannusten jakamisessa ei sovelleta jäykkiä rajoja, kannustin houkuttelee suurempiakin 
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yhteenliittymiä.

Tarkistus 26
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. Yritysten ja 
yhteenliittymien on siten voitava päättää
itse rekisteröintikustannusten jakamisesta.

Perustelu

Yhteenliittymät on muodostettu vapaaehtoisesti, joten jäsenten on voitava päättää itse 
kustannusten jakamisesta.

Tarkistus 27
19 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

Rekisteröijä voi aloittaa aineen valmistuksen 
tai maahantuonnin ja/tai jatkaa sitä kunnes
kemikaalivirasto ilmoittaa toisin 18 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 25 artiklan 4 kohdan neljännen 
alakohdan soveltamista.
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Jos on kyse asteittain rekisteröitäviä aineita 
koskevista rekisteröinneistä, jotka on jätetty 
21 artiklassa säädettyä asianomaista 
määräaikaa edeltävien kahden kuukauden 
aikana siten kuin 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetaan, rekisteröijä voi jatkaa aineen 
valmistusta tai maahantuontia kolmen 
kuukauden ajan kyseisestä määräajasta tai 
siihen asti kun kemikaalivirasto hylkää
rekisteröinnin, sen mukaan kumpi näistä
ajankohdista on aiempi.

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

Mikäli asteittain rekisteröitäviä aineita ei 
ole rekisteröity erikoiskäyttöön, kyseisellä
valmistajalla tai maahantuojalla on 
36 kuukautta aikaa poistaa aine vaiheittain 
markkinoilta sekä kyseisestä
erikoiskäytöstä 21 artiklassa tarkoitettujen 
määräaikojen jälkeen.

Perustelu
Asetuksen 2 kohdassa todetaan, että kaikki tuotanto on pysäytettävä, kunnes toisin 
ilmoitetaan. Tämä häiritsee markkinoita ja täten myös yritysten liikepolitiikkaa. 
Tuotantolinjojen toiminnan on jatkuttava, kunnes kemikaalivirasto ilmoittaa toisin.
Aineiden markkinoilta poistaminen tai niiden poistaminen erikoiskäytöstä vaikuttaa suureen 
määrään valmisteita ja tuotannon valmistusohjeita, jotka vaativat pitkäaikaisen 
uudelleenmäärittely- ja arviointityön. Tästä syystä tarvitaan aikaa siihen, että jatkokäyttäjät 
voivat määritellä uudet valmistusohjeensa ja arvioida ne samalla, kun niiden tuotantotoimet 
jatkuvat. Viimeksi mainittu voidaan saavuttaa vain, jos tavarantoimittajille annetaan 
jatkoaikaa heidän odotellessaan määräaikaa, johon mennessä aine on poistettava lopullisesti 
käytöstä.

Tarkistus 28
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. 
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Muiden testien tarpeettoman 
päällekkäisyyden  rajoittamiseksi
rekisteröinnin hakijoita pyydetään 
jakamaan tutkimustulokset ja muita tietoja.

Tarkistus 29
23 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Tarkistus 30
23 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Tietoja annetaan yhteiskäyttöön 
taloudellista korvausta vastaan. 
Kemikaalivirasto voi poikkeuksellisesti antaa 
vapaasti kaikkien muiden rekisteröijien tai 
mahdollisten rekisteröijien käyttöön 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
selkärankaisilla tehtyjä eläinkokeita 
sisältävistä tutkimuksista, jotka on toimitettu 
rekisteröinnin yhteydessä vähintään 15 vuotta 
aiemmin muita kuin asteittain 
rekisteröitäviä aineita koskevan 25 artiklan 
ja asteittain rekisteröitäviä aineita 
koskevan 28 artiklan ehtojen mukaisesti.

Perustelu

Innovoinnin kannustamiseksi tietojen pakollinen yhteiskäyttöön antaminen olisi rajoitettava 
koskemaan tiivistelmiä ja selkeitä tutkimustiivistelmiä, jotka koskevat selkärankaisilla tehtyjä
eläinkokeita. Tämä on ajatuksena myös 23 artiklan 4 kohdassa. Tekijänoikeuksien vuoksi 
tietoja olisi annettava pakollisesti yhteiskäyttöön vain taloudellista korvausta vastaan. Jotta 
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tämä asetus on yhdenmukainen biosidejä koskevien asetusten kanssa, rajaksi on asetettava 
tutkimukset, jotka on tehty vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

Tarkistus 31
23 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Kukin valmistaja, maahantuoja tai 
jatkokäyttäjä voi nimittää kolmannen 
osapuolen edustajakseen kaikkiin tämän 
osaston mukaisiin menettelyihin.

Perustelu

Yrityksillä on aina oltava mahdollisuus olla kolmannen osapuolen edustamana 
luottamuksellisuutta koskevista syistä tai käytännön syiden vuoksi.

Tarkistus 32
24 ARTIKLAN 1–2 KOHTA

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

Poistetaan.

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

Perustelu

Kohdat ovat tarpeettomia, koska rekisteröijän on 3 kohdan nojalla esitettävä pyyntö
virastolle, vaikka hän olisi perehtynyt tietopankkiin aiemmin.

Tarkistus 33
24 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Mahdollisen rekisteröijän on tiedusteltava 
kemikaalivirastolta, onko rekisteröintiä jo 
haettu samalle aineelle. Hänen on 
toimitettava tiedustelun mukana 
kemikaalivirastolle kaikki seuraavat tiedot:

3. Mahdollisen rekisteröijän on ennen 
rekisteröinnin edellyttämien 
tietovaatimusten täyttämiseksi muilla kuin 
selkärankaisilla tehtävien testien 
suorittamista tiedusteltava 
kemikaalivirastolta, ovatko hänen 
tarvitsemansa samalla aineella ja 
selkärankaisilla tehtyjä testejä koskevat 
tiedot jo saatavilla. Hänen on toimitettava 
tiedustelun mukana kemikaalivirastolle kaikki 
seuraavat tiedot:

(a) omat tunnistetietonsa; (a) omat tunnistetietonsa;

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

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

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

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

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

Perustelu

On sinällään epäolennaista, onko samalle aineelle jo haettu rekisteröintiä. Pikemminkin on 
syytä selvittää, onko saatavilla tietoja selkärankaisilla tehdyistä testeistä. Tällöin 
kemikaaliviraston on otettava huomioon myös testit, jotka ovat käytettävissä muista syistä
(Ks. 23 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus s. 3).

Lisäksi aineen aiemmasta rekisteröinnistä ilmoittaminen antaisi tiedustelun esittäneelle 
mahdolliselle rekisteröijälle kilpailun kannalta merkittäviä tietoja. Tällaista 
markkinakartoitusmahdollisuutta on vältettävä. Muilla kuin selkärankaisilla tehtäviin 
tutkimuksiin sovelletaan uutta 23 a artiklaa.

Tarkistus 34
24 ARTIKLAN 4 KOHTA
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4. Jos samaa ainetta ei ole aiemmin 
rekisteröity, kemikaaliviraston on 
ilmoitettava asiasta mahdolliselle 
rekisteröijälle.

4. Jos kemikaalivirasto on varma siitä, että
mahdollinen rekisteröijä aikoo valmistaa 
tai tuoda maahan ainetta, sen on 
tarkastettava, onko komissiolle jo esitetty 
tietoja 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetuista selkärankaisilla tehdyistä
testeistä tai onko 1 kohdan mukainen 
ennakkotiedustelu jo tehty. Jollei näin ole, 
kemikaalivirasto tiedustelee jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta viranomaisilta, onko niillä
tietoja tai muuta aineistoa. 
Kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle tarkastuksensa tuloksista.

Perustelu

Ks. 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut, s. 1. Markkinakartoitusta on vältettävä. Lisäksi 
ehdotuksen säännös merkitsisi kemikaalivirastolle tarpeetonta byrokratiaa. On tärkeää, että
kemikaalivirasto on varma siitä, että tiedustelun esittäjä todella aikoo valmistaa ainetta 
(markkinakartoituksen välttäminen).

On kuitenkin syytä varmistaa, että tiedustelun esittäjä saa tietää, onko selkärankaisilla 
tehdyistä tutkimuksista jo saatavilla tietoja ja ovatko kilpailijat esittäneet vastaavia 
tiedusteluja. Viimeksi mainittu on tarpeen, jotta 25 a artikla olisi tehokas.

Tarkistus 35
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 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa aiemmille 
rekisteröijille varmistaakseen, halulavatko 
nämä ilmoittaa nimensä. Sovittaessa 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimet 
ja osoitteet. Sovittaessa kemikaalivirasto 
ilmoittaa 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.
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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 ja 23 artiklan 4a kohdan 
mukaisesti nimitetyn edustajan nimen ja 
osoitteen.

Perustelu
Aiempien rekisteröijien henkilöllisyyden ilmoittamista uusille rekisteröijille ja päin vastoin 
olisi suojeltava tapauksissa, joissa ilmoittaa voisi paljastaa luottamuksellisia 
liiketoimintatietoja. 

Tarkistus 36
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, ellei 102 artikla, 
115 artiklan 2 kohta ja 116 artikla rajoita 
ilmoittamista, kummallekin mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä toisen mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen sekä
selkärankaisilla suoritettavat tutkimukset, 
jotka kummaltakin edellytetään.

Perustelu

Tarkistus selventää, että kemiallisten aineiden aikaisempien rekisteröijien identiteetin 
paljastamista rajoitetaan 102 artiklan mukaisella luottamuksellisuudella, sellaisena kuin siitä
säädetään lähemmin 115 artiklan 2 kohdassa ja 116 artiklassa. Elektroniikkateollisuuden 
kilpailullisen luonteen vuoksi monet valmistuksessa käytetyt kemikaalit ovat erittäin salaisia. 
Näitä kemiallisia "reseptejä" pidetään teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin kuuluvina. Yhden 
kriittisen kemikaalin käyttämisen paljastaminen voi paljastaa kilpailijoille luottamuksellisia 
liikesalaisuuksia valmistajan käyttämästä valmistusprosessista, ja voi jopa antaa kilpailijoille 
mahdollisuuden muuttaa omia prosessejaan sen perusteella. Tästä johtuen aikaisempien 
rekisteröijien identiteettiä on suojattava paljastumiselta. Vaikka selkärankaisilla tehtyjen 
eläinkokeiden rajoittaminen on suotavaa, sitä ei voida rajoittaa aikaisempien rekisteröijien 
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identiteetin paljastamisen kustannuksella. Aikaisemman rekisteröijän on saatava päättää
oman identiteettinsä paljastamisesta ja aikaisempien koetulostensa antamisesta uuden 
rekisteröijän käyttöön. Vastaavasti jos jatkokäyttäjä maksavat erillisen jatkokäytön 
rekisteröinnin kustannukset, jatkokäyttöä ei tule paljastaa toimitusketjua taaksepäin 
kemiallisen aineen valmistajalle, jos se tekisi tyhjäksi erillisen rekisteröinnin tarkoituksen.

Tarkistus 37
25 ARTIKLAN 1 KOHTA

-1. Jos selkärankaisilla tehtävistä
tutkimuksista on jo saatavilla tietoja tai jos 
toinen rekisteröijä on jo käynnistänyt 
tällaiset tutkimukset, mahdollinen 
rekisteröijä ei saa toistaa tai käynnistää
niitä.

-1 a. Tällöin kemikaaliviraston tai 
kansallisten viranomaisten on kysyttävä
selkärankaisilla tehtyjä eläinkokeita 
koskevien tietojen haltijalta (haltijoilta) 
suostumusta tunnistetietojen 
ilmoittamiseen. Jos suostumus saadaan, 
kemikaaliviraston on ilmoitettava 
viipymättä mahdolliselle rekisteröijälle 
selkärankaisilla tehtyjä eläinkokeita 
koskevien tietojen haltijan/haltijoiden tai 
selkärankaisilla tehtäviä tutkimuksia 
käynnistäneen nimi ja osoite sekä
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
merkityksellisistä selkärankaisilla tehdyistä
tutkimuksista, jotka nämä mahdollisesti 
ovat jo toimittaneet.
-1 b. Jos suostumusta ei saada, 
kemikaaliviraston on sovellettava 
jäljempänä olevien kohtien mukaista 
menettelyä noudattaen samalla 
116 artiklan mukaista 
luottamuksellisuutta.
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1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity 
aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin 
10 vuotta aikaisemmin siten kuin 
24 artiklan 5 kohdassa tarkoitetaan, 
mahdollisen rekisteröijän on pyydettävä
aiemmalta rekisteröijältä (aiemmilta 
rekisteröijiltä) tiedot, jotka liittyvät 
selkärankaisilla tehtyihin testeihin ja joita 
hän tarvitsee rekisteröintiä varten. Hän voi 
pyytää rekisteröijiltä tietoja, jotka liittyvät 
muihin kuin selkärankaisilla tehtyihin 
testeihin, joista aiemmat rekisteröijät ovat 
antaneet myöntävän ilmoituksen 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
x alakohdan soveltamista varten.

1. Jos aiemmalta rekisteröijältä (aiemmilta 
rekisteröijiltä) on saatu suostumus, 
mahdollinen rekisteröijä vaatii niiltä
rekisteröintiinsä tarvitsemia, 
selkärankaisilla tehtyjä tutkimuksia 
koskevia tietoja.

Perustelu

KOM-ehdotuksesta seuraa, että aiempien rekisteröijien tunnistetiedot ilmoitetaan aina 
tiedustelun esittävälle mahdolliselle rekisteröijälle. Tämä vesittää aiempien rekisteröijien
yksilöllisyyden suojaa. Tunnistetietojen automaattisesta ilmoittamisesta ei säädetä myöskään 
116 artiklassa. Asia on pikemminkin tarkastettava aina tapauskohtaisesti. Esitetyn 
tarkistuksen ansiosta testitietojen haltija voi yksittäistapauksessa edellyttää tunnistetietojensa 
käsittelemistä luottamuksellisina.

Lisäksi täsmennetään, ettei selkärankaisilla tehtäviä testejä pitäisi poistaa. Periaate on niin 
merkittävä, että se ansaitsee oman kohtansa. Seuraavissa kohdissa käsitellään 
luottamuksellisten tietojen käsittelyä ja kustannusten jakamista, joihin viitataan tässä
kohdassa. Saksan kemikaalilain vastaava säännös on osoittautunut toimivaksi.

Tähän saakka edellytetty vähintään 10 vuotta aiemmin esitettyjen tutkimusten ilmainen 
saatavuus ei ole halpaa puuhaa. Nykyisessä uusien aineiden ilmoittamista koskevassa 
lainsäädännössä säädetään pelkästään perustietojen ilmaisesta käytöstä; kustannuksia 
aiheuttavat tutkimukset eivät kuulu enää tämän piiriin.

Muilla kuin selkärankaisilla tehtäviä tutkimuksia koskevien tietojen jakamiseen sovelletaan 
uutta 23 a artiklaa.

Tarkistus 38
25 ARTIKLAN 5 KOHTA
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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 39
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 artiklaan tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 40
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. Edellä 19 artiklan 1 kohdan mukaista 
rekisteröinnin odotusaikaa pidennetään 
uuden rekisteröijän osalta ajanjaksolla, joka 
vastaa asianmukaisten tutkimusten ja 
tarvittavien arviointien suorittamiseen 
tosiasiallisesti käytettyä aikaa, jos aiempi 
rekisteröijä sitä pyytää.

Perustelu

Ajanjakson on vastattava kokeiden suorittamiseen ja asianmukaisten tietojen keräämiseen 
tosiasiallisesti käytettyä aikaa.

Tarkistus 41
25 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

Kemikaalivirasto kehittää ohjeet 
kustannusten jakamisesta tapauksissa, 
joissa osapuolet eivät pääse keskinäiseen 
sopimukseen. Tällaisten ohjeiden on oltava 
oikeudenmukaisia ja avoimia ja niissä on 
otettava huomioon osapuolten lukumäärä
ja niiden tuotantomäärät.

Tarkistus 42
26 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Asteittain rekisteröitävän aineen 
ennakkorekisteröintiä varten on
valmistajan tai maahantuojan, joka 
valmistaa tai tuo ainetta maahan vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, toimitettava 
kaikki seuraavat tiedot kemikaalivirastolle 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämää lomaketta käyttäen 
aineluetteloiden laatimiseksi ja aineiden
osittaiseksi sisällyttämiseksi 
kemikaaliviraston tietokantaan:
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(a) aineen nimi ja soveltuvin osin 
aineryhmä, mukaan luettuna mahdollinen 
Einecs- ja CAS-numero, jos ne ovat 
saatavilla;

(a) edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
a alakohdan i ja ii alakohdan mukaiset 
valmistajaa tai maahantuojaa ja ainetta 
koskevat tiedot;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä
yhteyshenkilön nimi;

(b) edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan a 
alakohdan iii alakohdan mukaiset käyttöä
koskevat tiedot;

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

(c) tiedot tunnettujen käyttötapojen 
osoittamisesta liitteessä I a a oleviin käyttö- 
ja altistustapojen luokkiin;

(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) valmistajan tai maahantuojan hallussa 
olevat tai tunnetut fysikaaliset ja 
kemialliset tiedot ja toksikologiset tiedot, 
joihin on sisällytettävä vähintään liitteen V 
mukaiset tiedot;

(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) edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
a alakohdan iv alakohdan mukaiset tiedot 
aineen luokittelemisesta ja merkinnästä;

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

(e a) ehdotuksia muista ainetesteistä, joilla 
pyritään selvittämään tunnettu riski tai 
riski, jota ei voida sulkea pois, mikäli se ei 
ole valmistajan tai maahantuojan tiedossa; 
ja

(e b) edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
c alakohdan mukainen ehdotus siitä, miten 
aine on sijoitettava luokitukseen.

Perustelu

Riskipohjaista ennakkorekisteröintiä koskevia tietovaatimuksia on muutettava, kun otetaan 
huomioon yksi aine, yksi rekisteröinti -periaate. Kemikaaliviraston keskeisestä asemasta taas 
seuraa, ettei kutakin valmistajaa tai maahantuojaa pitäisi velvoittaa kaikkien tietojen 
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esittämiseen pakollisina, sillä se kuormittaisi pahasti valmistajia ja maahantuojia, etenkin pk-
yrityksiä. Ensimmäinen maksu peritään jo ennakkorekisteröintivaiheessa, koska virasto tekee 
työtään jo silloin. Rekisteröinnistä perittävän maksun määrää voidaan mahdollisesti 
vähentää. Kemikaalivirasto kokoaa tiedot ainekohtaisesti aineluetteloon. 

Tarkistus 43
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Tiedot on toimitettava viimeistään vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, 
jotta 21 artiklassa tarkoitettuja 
määräaikoja voidaan noudattaa.

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

(a) kemikaalivirasto julkaisee kuukauden 
kuluessa ennakkorekisteröintivaiheen 
loppuunsaattamisesta luettelon 26 artiklan 
1 kohdan mukaan ilmoitetuista aineista ja 
ilmoittaa aineen nimen, CAS-numeron 
sekä sen, onko vähintään yhden 
valmistajan tai maahantuojan 
rekisteröitävä 5 vuoden kuluessa;

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

(b) 6 kuukauden kuluessa asteittain 
rekisteröitävien aineiden luettelon 
julkaisemisesta valmistajat ja 
maahantuojat voivat 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti poikkeustapauksissa 
ilmoittaa lisäyksistä tai korjauksista 
kemikaalivirastolle. Niiden on perusteltava 
pidennetyn määräajan soveltaminen. 
Kemikaalivirasto julkaisee asteittain 
rekisteröitävien aineiden lopullisen 
luettelon uudelleen kuukauden kuluessa.

Perustelu

Riskipohjaista ennakkorekisteröintiä koskevia tietovaatimuksia on muutettava, kun otetaan 
huomioon yksi aine, yksi rekisteröinti -periaate. Kemikaaliviraston keskeisestä asemasta taas 
seuraa, ettei kutakin valmistajaa tai maahantuojaa pitäisi velvoittaa kaikkien tietojen 
esittämiseen pakollisina, sillä se kuormittaisi pahasti valmistajia ja maahantuojia, etenkin pk-
yrityksiä. Ensimmäinen maksu peritään jo ennakkorekisteröintivaiheessa, koska virasto tekee 
työtään jo silloin. Rekisteröinnistä perittävän maksun määrää voidaan mahdollisesti 
vähentää. Kemikaalivirasto kokoaa tiedot ainekohtaisesti aineluetteloon. 

Tarkistus 44
26 ARTIKLAN 3 KOHTA



AD\580143FI.doc 29/42 PE 355.467v03-00

FI

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

3. Ennakkorekisteröintiasiakirjoja 
vastaanotettaessa peritään maksu, jota 
määritettäessä otetaan toimitetut tiedot 
huomioon alentavana tekijänä.

Perustelu

Riskipohjaista ennakkorekisteröintiä koskevia tietovaatimuksia on muutettava, kun otetaan 
huomioon yksi aine, yksi rekisteröinti -periaate. Kemikaaliviraston keskeisestä asemasta taas 
seuraa, ettei kutakin valmistajaa tai maahantuojaa pitäisi velvoittaa kaikkien tietojen 
esittämiseen pakollisina, sillä se kuormittaisi pahasti valmistajia ja maahantuojia, etenkin pk-
yrityksiä. Ensimmäinen maksu peritään jo ennakkorekisteröintivaiheessa, koska virasto tekee 
työtään jo silloin. Rekisteröinnistä perittävän maksun määrää voidaan mahdollisesti 
vähentää. Kemikaalivirasto kokoaa tiedot ainekohtaisesti aineluetteloon. 

Tarkistus 45
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

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.

Poistetaan.

Perustelu

Riskipohjaista ennakkorekisteröintiä koskevia tietovaatimuksia on muutettava, kun otetaan 
huomioon yksi aine, yksi rekisteröinti -periaate. Kemikaaliviraston keskeisestä asemasta taas 
seuraa, ettei kutakin valmistajaa tai maahantuojaa pitäisi velvoittaa kaikkien tietojen 
esittämiseen pakollisina, sillä se kuormittaisi pahasti valmistajia ja maahantuojia, etenkin pk-
yrityksiä. Ensimmäinen maksu peritään jo ennakkorekisteröintivaiheessa, koska virasto tekee 
työtään jo silloin. Rekisteröinnistä perittävän maksun määrää voidaan mahdollisesti 
vähentää. Kemikaalivirasto kokoaa tiedot ainekohtaisesti aineluetteloon. 

Tarkistus 46
26 ARTIKLAN 5 KOHTA
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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. Ellei 102 artikla, 115 artiklan 
2 kohta tai 116 artikla rajoita tietojen 
luovuttamista, 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 sekä
jatkokäyttäjillä on oikeus tutustua näihin 
tietoihin.

Tarkistus 47
26 A ARTIKLA (uusi)

26 a artikla
Toimivalta ja oikeussuoja

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

Tarkistus 48
27 ARTIKLA

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

2. Kunkin foorumin tavoitteena on tietoja 
vaihtamalla minimoida testien 
päällekkäisyys. Foorumin osapuolien on 
toimitettava muille osapuolille olemassa 
olevat tutkimukset, vastattava muiden 
osapuolien tietopyyntöihin, todettava 
yhteisesti uusien tutkimusten tarve ja 
järjestettävä niiden toteuttaminen.

Perustelu

Artikla voidaan poistaa, koska kemikaalivirastolla on keskeinen asema ainetietoja koottaessa. 
Näin voidaan lisäksi ratkaista artiklan paljon keskustelua herättäneet ongelmat, etenkin siviili-
oikeudelliset ongelmat.

Tarkistus 49
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 50
29 ARTIKLAN 3 KOHTA



PE 355.467v03-00 32/42 AD\580143FI.doc

FI

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

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

Perustelu

Jatkokäyttäjän on saatava vaarallisia aineita koskeva käyttöturvallisuustiedote kehotuksetta.

Tarkistus 51
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat käyttö- ja 
altistustapojen luokat sekä
altistusskenaarioita koskeva kuvaus
liitettävä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteeksi ja saatettava saataville sähköisinä.

Perustelu

Käyttö- ja altistustapojen luokat ovat tärkein väline riskinhallintatoimia, altistuksen 
tavoitearvoja ja käyttöehtoja koskevien tietojen järjestelmälliseksi välittämiseksi 
arvonmuodostusketjussa.

Tarkistus 52
29 ARTIKLAN 8 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE
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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 29 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettujen säännösten 
mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ole jo 
toimitettu ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Aineen toimittajien on 
viipymättä saatettava se ajan tasalle 
seuraavissa tilanteissa:

Perustelu

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

Tarkistus 53
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN A–D ALAKOHTA

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

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

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

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

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

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

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

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista, jos luokittelemattomien aineiden rekisteröintinumerot pitäisi 
luetella käyttöturvallisuustiedotteessa, kun taas luokiteltuihin aineisiin ei ilmeisesti 
sovellettaisi vastaavaa vaatimusta. Tässä voi olla kyse luottamuksellisista tiedoista, jotka 
saattavat koskea esimerkiksi valmisteita.

Tarkistus 54
30 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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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 
sähköisessä muodossa 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.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon uusi tekniikka.

Tarkistus 55
31 ARTIKLAN 1 KOHDAN 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. Esimerkkejä: jos jatkokäyttäjä on yksilöinyt kemiallisen 
aineen uniikin käyttötavan, ja jatkokäyttäjä päättää rekisteröidä mainitun käytön erikseen, 
jotta ei paljastaisi erityiskäyttöä kemikaalin valmistajalle, ja haluaa suojautua siltä, että
valmistaja toimittaa tiedon mainitusta käytöstä jatkokäyttäjän kilpailijoille.

Tarkistus 56
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
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Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita koskevia tietoja

1. Aineiden ja valmisteiden toimitusketjuun 
kuuluva toimija, joka sisällyttää
tuotteeseen aineen, joka joko täyttää 54 
artiklan a–d kohdan vaatimukset, joka on 
yksilöity 54 artiklan f kohdan mukaisesti 
tai joka täyttää
käyttöturvallisuustiedotteiden ja/tai 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
kokoamista koskevat ehdot, toimittaa nämä
tiedot sekä käyttöturvallisuustiedotteen 
kyseistä tuotetta käsitteleville 
liikeasiakkailleen, jos asiakas pyytää
mainittuja tietoja.
2. Tuotteen toimittaja antaa asiakkaalle 
tietoja, jotka koskevat aineen sisältymistä
tuotteeseen, jos aine täyttää
luvanvaraisuutta koskevat ehdot 
54 artiklan mukaisesti tai 29 ja 
30 artiklassa tarkoitetut tietojen 
kokoamista koskevat ehdot, jos kuluttaja 
pyytää kyseisiä tietoja kyseessä olevassa 
yksittäistapauksessa.

Perustelu

REACH-asetuksessa edellytetään tiedonvirtaa kautta toimitusketjun kemikaalin valmistajalta 
kemikaalien jatkokäyttäjille. Tällä tarkistuksella varmistetaan välttämätön tiedonvälitys 
kautta toimitusketjun riskinhallinnan parantamiseksi ja yhteisön muun lainsäädännön 
noudattamiseksi.

Tarkistus 57
33 ARTIKLA
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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 58
34 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jatkokäyttäjä varmistaa ennen aineen 
käytön aloittamista, vastaako hänen 
soveltamansa käyttötapa jotakin 
rekisteröinnissä arvioitua tai aineluetteloon 
26 a artiklan 3–5 kohdan mukaisesti 
sisällytettyä käyttö- ja altistustavan 
luokkaa.

Perustelu

Jatkokäyttäjän on voitava varmistaa, voidaanko hänen soveltamansa käyttötapa osoittaa 
rekisteröityyn tai ennakkorekisteröityyn käyttö- ja altistustavan luokkaan.

Tarkistus 59
34 ARTIKLAN 2 KOHTA 
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2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa hänelle 
ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle kirjallisesti 
aineen käyttötapoja ja pyytää, että niistä tulisi 
yksilöityjä käyttötapoja. Näin tehdessään 
hänen on toimitettava riittävät tiedot, joiden 
avulla tavarantoimittaja voi laatia 
altistusskenaarion jatkokäyttäjän 
käyttötapaa varten tavarantoimittajan 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa hänelle 
ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle kirjallisesti 
aineen käyttötapoja, jotka eivät vastaa jo 
arvioituja tai ennakkorekisteröityjä 3 
artiklan 25 kohdan ja 3 artiklan 30 kohdan 
mukaisia käyttö- tai altistustapojen 
luokkia, ja pyytää, että niistä tulisi yksilöityjä
käyttötapoja. Näin tehdessään hänen on 
toimitettava riittävät tiedot, joiden avulla 
tavarantoimittaja voi 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan tai 
käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa 
osoittaa käyttötavan liitteen I a a 
mukaiseen käyttö- ja altistustavan 
luokkaan ja arvioida käyttötavasta 
aiheutuvaa altistusta.

Perustelu

Liittyy 34 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 60
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 
kaikista 3 artiklan 30 kohdan 
ulkopuolisista käyttötavoista, jotka 
poikkeavat hänelle 
käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetuista 
käyttö- tai altistustapojen luokista, ja 
laadittava oma, liitteen I a mukainen 
käyttöturvallisuustiedote, jossa otetaan 
huomioon poikkeava käyttötapa. Tällöin 
jatkokäyttäjän on osoitettava soveltamansa 
poikkeava käyttötapa liitteen I a a 
mukaiseen käyttö- ja altistustavan 
luokkaan. Tämä koskee vain aineita, joita 
käytetään 1 tonni tai enemmän vuodessa.
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Jos jatkokäyttäjä toteuttaa tai suosittaa 
altistusskenaariota, joka sisältää vähintään 
hänelle toimitetussa altistusskenaariossa
kuvatut edellytykset, hänen ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Jos jatkokäyttäjä toteuttaa tai suosittaa 
altistusskenaariota, joka sisältää vähintään 
hänelle toimitetuissa, 3 artiklan 
30 kohdassa tarkoitetuissa käyttö- ja 
altistustapojen luokissa kuvatut 
edellytykset, hänen ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen vaatii usein liikaa jatkokäyttäjältä; 
käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen riittää.

Tarkistus 61
34 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Jatkokäyttäjän on määritettävä, 
sovellettava ja tarvittaessa suositettava 
asianmukaisia toimenpiteitä
käyttöturvallisuustiedotteessaan 
yksilöimien riskien asianmukaiseksi 
hallitsemiseksi.

(a) hänelle toimitetussa 
käyttöturvallisuustiedotteessa
(-tiedotteissa);

(b) hänen omassa 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan.

Perustelu

Muutokset liittyvät edellä mainittuun 34 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen 12.

Tarkistus 62
34 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jatkokäyttäjien on pidettävä
kemikaaliturvallisuusraporttinsa saatavilla 
ja ajan tasalla.

6. Jatkokäyttäjien on pidettävä
käyttöturvallisuustiedotteensa saatavilla ja 
ajan tasalla.

Perustelu

Muutokset liittyvät edellä mainittuun 34 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen 12.
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Tarkistus 63
34 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Muutokset liittyvät edellä mainittuun 34 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen 12.

Tarkistus 64
34 A ARTIKLA (uusi)

34 a artikla

Eläinkokeet korvaavien vaihtoehtoisten 
testimenetelmien edistäminen

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 65
35 ARTIKLAN OTSIKKO JA 1 KOHTA

Jatkokäyttäjien velvollisuus ilmoittaa tietoja Jatkokäyttäjien velvollisuus ilmoittaa tietoja 
kemikaalivirastolle
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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.

1. Jos 34 artiklan 2 kohdassa on säädetty 
sellaisen käyttötavan soveltamisesta, joka 
poikkeaa valmistajan tai maahantuojan 
arvioimasta käyttö- ja altistustavan 
luokasta, kemikaalivirastolle on ilmoitettava 
asiasta ennen poikkeavan käyttötavan 
käynnistämistä.

Perustelu

Kytkeytyy 34 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 66
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN B JA E ALAKOHTA

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

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

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista);

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista) sekä liitteen I a a 
mukaisista käyttö- ja altistustapojen 
luokista;

Perustelu

Kytkeytyy 34 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 67
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 tuote- tai prosessisuuntautunut 
tutkimus ja kehittäminen edellyttää.

Perustelu

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

Tarkistus 68
66 ARTIKLAN 3 KOHTA

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:

(a) asiakirja-aineistoja ja ehdotettuja 
rajoituksia koskevia huomioita;

(a) asiakirja-aineistoja ja ehdotettuja 
rajoituksia koskevia huomioita;

(b) ehdotettuja rajoituksia koskevan 
sosioekonomisen analyysin tai analyysiin 
tarvittavaa tietoa, jossa tarkastellaan 
ehdotettujen rajoitusten etuja ja haittoja. 
Analyysin on oltava liitteen XV vaatimusten 
mukainen.

(b) ehdotettuja rajoituksia koskevan 
sosioekonomisen analyysin tai analyysiin 
tarvittavaa tietoa, jossa tarkastellaan 
ehdotettujen rajoitusten etuja ja haittoja. 
Analyysin on oltava liitteen XV vaatimusten 
mukainen.
(ba)kemikaalivirasto julkistaa 
välittömästi/viipymättä/ verkkosivuillaan, 
että jäsenvaltio tai komissio aikoo aloittaa 
rajoitusprosessin, ja se ilmoittaa niille, 
jotka ovat rekisteröineet kyseisen aineen.
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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.

Rajoituksia voidaan soveltaa ilman tonnimäärärajaa eli alle 1 tonni vuodessa. On oikeus 
saada tietoja rekisteröinneiltä yhtiöiltä mutta myös niiltä, joilta joko ei edellytetä
rekisteröintiä (alle 1 tonni vuodessa) tai sitä ei vielä edellytetä tonnimäärätasoon 
sovellettavien eri määräaikojen vuoksi.

Tarkistus 69
69 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan.

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan. Julkaistut lausunnot eivät 
saa sisältää arkaluontoisia yritystietoja.

Tarkistus 70
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 ottaen huomioon 
hakemuskohtaiset valmisteluajat ja 
tuotteiden elinkaaret. 

Perustelu

Rajoittamisen / lupamenettelyn yhteydessä on otettava huomioon hakemuskohtaiset viivytykset 
ja tuotteiden elinkaari. Eräissä käyttötarkoituksissa aineen käyttöä koskevat rajoitukset voivat 
olla mahdollisia varhaisessa vaiheessa, kun taas toisissa tarvitaan lisää aikaa valmistelun ja 
tuotteen elinkaaren vuoksi. Kustannusten rajoittamiseksi ja etujen maksimoimiseksi nämä
seikat on otettava huomioon päätöksenteossa.

Tarkistus 71
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Seuraavia tietoja ei pidetä
luottamuksellisina:

1. Seuraavia tietoja ei pidetä
luottamuksellisina, jollei valmistaja tai 
maahantuoja yksittäisissä tapauksissa 
toisin osoita:
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Perustelu
Yksittäisissä tapauksissa valmistajalle/maahantuojalle olisi annettava mahdollisuus esittää
syitä, joiden perusteella tietojen käsittely voidaan katsoa luottamukselliseksi 116 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 72
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Einecs-luettelon aineita koskevat tiedot ovat jo julkisesti saatavissa. Niitä ei pidä siirtää
jälleen uuteen tietokantaan. Näin vältetään kaksinkertaista työtä.

Tarkistus 73
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiin.

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiin jakeluketjun molempiin 
suuntiin sekä ketjun kaikkien toimijoiden 
välillä.

Perustelu

Reach-asetusehdotuksessa säädetään tällä hetkellä, että jakeluketjun eri toimijoiden välillä ei 
vallitse luottamuksellisuus.

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

(d a) kemikaalien aiempien rekisteröijien 
erityiset tunnistetiedot.

Tarkistus 75
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN D B ALAKOHTA (uusi)

(d b) jatkokäyttäjien suoraan rekisteröimät 
käyttömuodot.

Tarkistus 76
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117 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE JA A ALAKOHTA

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 
valtiolliselle 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;

Perustelu

Tietojen vilpillisen käytön estämiseksi on säädettävä selkeästi, että 117 artikla (yhteistyö) 
koskee ainoastaan kansallisia ja kansainvälisiä valtiollisia laitoksia.

Tarkistus 77
120 ARTIKLA

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

Kemikaaliviraston antamien ohjeiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava väestölle 
aineisiin liittyvistä riskeistä, kun 
tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi 
ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Perustelu

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yleisölle suuntaama tiedotus on tapahduttava 
koordinoidusti ilman, että jokainen viranomainen tiedottaa erikseen. Lisäksi toimivaltaisille 
viranomaisille olisi saatava ohjeet siitä, milloin ja miten tiedotetaan ja miten suojatoimia 
kuvataan. 

Tarkistus 78
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121 ARTIKLA

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

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

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