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LYHYET PERUSTELUT

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

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

Komission ehdotuksen heikko kohta

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

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

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

Valmistelijan parannusehdotus

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

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

Muutetun lähestymistavan edut

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

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

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

Perustelu

REACH-asetuksella luotava uusi kemikaalilainsäädäntö on nähtävä globaalissa kontekstissa, 
joka muodostuu kestävän kehityksen huippukokouksessa 2002 hyväksytyistä kemikaaleja 
koskevista sitoumuksista.

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.

Perustelu

Valmistelua yleisen huolehtimisvelvollisuuden periaatteelle, joka esitellään jäljempänä
olevissa tarkistuksissa.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE
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(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

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

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

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (UUSI)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 5
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. 
Huolehtimisvelvollisuuden täyttämistä
koskeva vastuu olisi osoitettava ensisijaisesti 
aineita valmistaville tai maahantuoville 
yrityksille, kuitenkin vain silloin kun ne 
valmistavat tai tuovat maahan ainetta yli 
tietyn määrän, jotta ne voisivat suoriutua 
tehtävän aiheuttamasta taakasta. Kyseisten 
yritysten olisi toteutettava tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan 
suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti ja 
välitettävä vastaavat suositukset edelleen 
toimitusketjuissa. Tähän sisältyy myös 
velvollisuus kuvata, dokumentoida ja 
ilmoittaa avoimesti ja asianmukaisella 
tavalla riskit, joita kunkin aineen 
tuotantoon, käyttöön ja myyntiin liittyy. 

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan alkuperäistä tarkistusta 3. Valmistajat antavat suosituksensa 
riskinhallintatoimenpiteiksi toimitusketjussa edelleen, ja asianmukaisesta toteutuksesta 
puolestaan päättävät käyttäjät. Viittaus turvallisimman saatavilla olevan aineen valintaan on 
tarpeeton, sillä tämä seuraa jo loogisesti ja vaatimusten mukaisesti mainituista 
toimenpiteistä.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE 

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

(20) Koska tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien olisi oltava vastuussa 
tuotteistaan, on aiheellista asettaa 
rekisteröintivaatimus vaarallisille aineille, 
jotka on tarkoitettu vapautumaan tuotteista.

Perustelu

Ennakoi tarkistusta 6 artiklaan tuotteiden sisältämistä aineista, liittyy tarkistukseen 53.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE 
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(21) Valmistajia ja maahantuojia koskeva 
vaatimus kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi selostettava 
yksityiskohtaisesti teknisessä liitteessä, jotta 
nämä voisivat täyttää velvollisuutensa. 
Jotta valmistajat ja maahantuojat voisivat 
jakaa taakan oikeudenmukaisesti 
asiakkaidensa kanssa, niiden olisi 
tarkasteltava 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan omien 
käyttötapojensa ja niiden käyttötapojen 
lisäksi, joita varten ne saattavat aineensa 
markkinoille, myös niitä käyttötapoja, joita 
asiakkaat pyytävät niitä tarkastelemaan.

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

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan alkuperäistä tarkistusta 5. Aineen valmistajan on mahdotonta 
arvioida yksityiskohtaisesti kaikkia ajateltavissa olevia käyttö- ja sovellusedellytyksiä. Tämä
ei olisi myöskään suotavaa jatkokäyttäjien kannalta. Liian yksityiskohtainen käyttöehtojen 
kuvaus rajoittaa liiaksi jatkokäyttäjien tarvitsemaa käyttöjoustavuutta. Tapauksissa, joissa 
erityinen altistusskenaario ei sovi paikalla vallitsevaan käyttötilanteeseen, olisi joko 
turvauduttava (mahdollisesti arkaluonteisen) käyttöasiantuntemuksen laajamittaiseen
siirtämiseen aineen valmistajalle tai sitten jatkokäyttäjän itsensä olisi huolehdittava aineen 
arvioinnista. Nämä ongelmat voidaan estää soveltamalla käyttösidonnaisten 
altistusskenaarioiden asemesta altistus- ja käyttötapojen luokkia, jotka eivät riipu aineen 
käyttötavasta.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE 
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(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 10
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Jos tehdään testejä, niissä olisi 
noudatettava koe-eläinten suojelua koskevia 
vaatimuksia, joista on säädetty kokeisiin ja 
muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 
annetussa neuvoston direktiivissä
86/609/ETY, ja hyvän laboratoriokäytännön 
periaatteita, joista on säädetty hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden 
noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa 
ja periaatteiden noudattamisen todentamista 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 18 päivänä
joulukuuta 1986 annetussa neuvoston 
direktiivissä 87/18/ETY.

(25) Jos selkärankaisilla tehdään uusia
testejä, niissä olisi noudatettava koe-eläinten 
suojelua koskevia vaatimuksia, joista on 
säädetty kokeisiin ja muihin tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 
päivänä marraskuuta 1986 annetussa 
neuvoston direktiivissä 86/609/ETY, ja 
hyvän laboratoriokäytännön periaatteita, 
joista on säädetty hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden 
noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa 
ja periaatteiden noudattamisen todentamista 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 18 päivänä
joulukuuta 1986 annetussa neuvoston 
direktiivissä 87/18/ETY.

Perustelu

Hyvän laboratoriokäytännön vaatimukset ovat työläämpiä ja kalliita, joten niitä olisi 
sovellettava ainoastaan selkärankaisilla tehtävien uusien testien yhteydessä. Tämä parantaisi 
huomattavasti rekisteröintivaatimusten kustannustehokkuutta turvallisuuden säilyessä yhtä
hyvänä.
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Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 38 A KAPPALE (uusi)

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

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

(41 a) Asianmukaisen, yhtenäisen ja riskiin 
perustuvan tiedotusjärjestelmän 
kehittäminen antaa kuluttajille tietoa ja 
neuvoja, joita he tarvitsevat voidakseen 
turvallisella ja tehokkaalla tavalla hallita 
kemiallisia aineita sisältävän tuotteen 
käytöstä aiheutuvia riskejä. Olisi arvioitava 
myös mahdollisuutta tarjota lisätietoa 
käyttämällä verkkosivuja tai 
tiedotuskampanjoita, jotta vastattaisiin 
kuluttajien oikeuteen saada tietoa 
käyttämistään tuotteista. Tämä edistäisi 
kemiallisten aineiden ja niistä saatavien 
tuotteiden turvallista käyttöä ja vahvistaisi 
kuluttajien luottamusta kemiallisia aineita 
sisältävien tuotteiden käyttämiseen.

Perustelu

Tiedotusjärjestelmän kehittämien on välttämätöntä kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 42 KAPPALE 
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(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 kuitenkin otettava huomioon myös 
muita menetelmiä antaa kuluttajille tietoa 
aineiden ja valmisteiden turvallisesta 
käytöstä.

Tarkistus 14
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 
harjoittamiinsa aineiden käyttötapoihin 
perustuvasta altistumisesta, jos heidän 
tavarantoimittajaltaan saamansa 
käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseistä
altistusta vähintään altistustapojen luokkaa 
koskevien tietojen osalta, paitsi jos 
asianomainen jatkokäyttäjä toteuttaa 
suojaavampia toimenpiteitä kuin hänen 
tavarantoimittajansa suosittaa tai hänen 
tavarantoimittajansa ei edellytetty arvioivan 
kyseisiä riskejä tai toimittavan hänelle tietoja 
kyseisistä riskeistä; samasta syystä
jatkokäyttäjien olisi hallittava riskit, jotka 
aiheutuvat heidän harjoittamistaan aineiden 
käyttötavoista.

Perustelu 

Aineen valmistajan on mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti kaikkia ajateltavissa olevia 
käyttö- ja sovellusedellytyksiä. Tämä ei olisi myöskään suotavaa jatkokäyttäjien kannalta. 
Liian yksityiskohtainen käyttöehtojen kuvaus rajoittaa liiaksi jatkokäyttäjien tarvitsemaa 
käyttöjoustavuutta. Tapauksissa, joissa erityinen altistusskenaario ei sovi paikalla 
vallitsevaan käyttötilanteeseen, olisi joko turvauduttava aineen valmistajan (mahdollisesti 
arkaluonteisen) käyttöasiantuntemuksen kattavaan siirtämiseen tai sitten jatkokäyttäjän 
itsensä olisi huolehdittava aineen arvioinnista. Näitä haittoja voidaan vähentää merkittävästi 
soveltamalla käyttösidonnaisten altistusskenaarioiden asemesta altistustapojen luokkia, jotka 
eivät riipu aineen käyttötavasta.
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Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 45 KAPPALE 

(45) Täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia 
varten aineiden jatkokäyttäjiä olisi vaadittava 
ilmoittamaan tietyt tiedot, jos heidän 
käyttötapansa poikkeaa alkuperäisen
valmistajan tai maahantuojan ilmoittamassa 
käyttöturvallisuustiedotteessa 
yksityiskohtaisesti esitetyn altistusskenaarion 
edellytyksistä, ja pitämään nämä ilmoitetut 
tiedot ajan tasalla.

(45) Täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia 
varten aineiden jatkokäyttäjiä olisi vaadittava 
ilmoittamaan tietyt tiedot, jos heidän 
käyttötapansa poikkeaa alkuperäisen 
valmistajan tai maahantuojan ilmoittamassa 
käyttöturvallisuustiedotteessa 
yksityiskohtaisesti esitetyn altistusskenaarion 
tai altistus- tai käyttötapojen luokan 
edellytyksistä, ja pitämään nämä ilmoitetut 
tiedot ajan tasalla.

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan alkuperäistä tarkistusta 12 käyttö- ja altistustapojen luokkien 
käyttöönoton vuoksi. Ks. johdanto-osan 21 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen 1 
yksityiskohtainen perustelu.

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Jos vaativampia tietovaatimuksia 
sovellettaisiin automaattisesti, olisi 
testauksessa käytettävä huomattava määrä
eläimiä, jotta tiettyjä aineita koskevat 
vaativammat tietovaatimukset voitaisiin 
täyttää. Yrityksille voi koitua testauksesta 
huomattavia kustannuksia. Siksi on tarpeen 
varmistaa, että tällaisten tietojen tuottaminen 
räätälöidään vastaamaan todellista tiedon 
tarvetta. Tämän vuoksi arvioinnissa olisi 
edellytettävä, että jäsenvaltiot valmistelevat 
päätökset ja kemikaalivirasto päättää näitä
aineita koskevista, valmistajien ja 
maahantuojien ehdottamista 
testausohjelmista. Sen jäsenvaltion, jossa 
valmistus tapahtuu tai johon maahantuoja 
on sijoittautunut, olisi oltava vastuussa 
testejä koskevien ehdotusten arvioinnista.

(47) Jos vaativampia tietovaatimuksia 
sovellettaisiin automaattisesti, olisi 
testauksessa käytettävä huomattava määrä
eläimiä, jotta tiettyjä aineita koskevat 
vaativammat tietovaatimukset voitaisiin 
täyttää. Yrityksille voi koitua testauksesta 
huomattavia kustannuksia. Siksi on tarpeen 
varmistaa, että tällaisten tietojen tuottaminen 
räätälöidään vastaamaan todellista tiedon 
tarvetta altistumisen perusteella. Tämän 
vuoksi kemikaaliviraston olisi arvioinnissa 
olisi tarkastettava valmistajien ja 
maahantuojien esittämät 
rekisteröintiasiakirjat ja vaadittava 
tarvittaessa perusteellisempia testejä.

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

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 54 A KAPPALE (uusi)

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

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta.

Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 55 A KAPPALE (uusi)
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(55 a) Kemikaaliviraston olisi 
lupavaatimusten kohteeksi mahdollisesti 
joutuvaa ainetta käsitellessään 
tarkastettava aineen menestyksekkään 
rekisteröinnin jälkeen, onko sen käyttöä jo 
valvottu riittävästi esim. liitteessä XVI 
olevan rajoituksen avulla. Ellei näin ole ja 
osastossa VIII tarkoitettujen rajoitusten 
edellytykset täyttyvät, on käynnistettävä
rajoitusmenettely. Tällöin rajoitettavaan 
aineeseen ei sovelleta lupavaatimuksia. Jos 
komission suorittama tarkastelu merkitsee 
riittävää valvontaa, aine voidaan jättää jo 
nyt lupavaatimusten ulkopuolelle; tätä
koskevaa päätöstä ei pidä viivyttää siihen 
saakka, kunnes liitteeseen XIII 
sisällyttämistä koskeva päätös saadaan 
tehtyä.

Perustelu 

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

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 69 KAPPALE 
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(69) Kemikaaliviraston olisi oltava 
keskeisessä asemassa varmistettaessa, että
sidosryhmät ja kansalaiset pitävät 
kemikaalilainsäädäntöä ja 
päätöksentekoprosesseja sekä lainsäädännön 
tieteellistä perustaa luotettavina. Yhteisön 
toimielinten, jäsenvaltioiden, kansalaisten ja 
sidosryhmien luottamuksella 
kemikaalivirastoon on siten olennainen 
merkitys. Tästä syystä on erityisen tärkeää
taata kemikaaliviraston riippumattomuus, sen 
korkeatasoinen tieteellinen ja tekninen 
kapasiteetti, sääntelymahdollisuudet, 
avoimuus ja tehokkuus.

(69) Kemikaaliviraston olisi oltava 
keskeisessä asemassa varmistettaessa, että
sidosryhmät ja kansalaiset pitävät 
kemikaalilainsäädäntöä ja 
päätöksentekoprosesseja sekä lainsäädännön 
tieteellistä perustaa luotettavina siten, että
sidosryhmät ja kansalaiset voivat luottaa 
käyttämiensä aineiden ja valmisteiden 
turvallisuuteen. Sillä on myös oltava 
keskeinen asema Reach-järjestelmää
koskevan tiedotuksen (erityisesti kuluttajille 
aiheutuviin riskeihin liittyvän tiedotuksen) 
yhteensovittamisessa ja toteuttamisessa. 
Yhteisön toimielinten, jäsenvaltioiden, 
kansalaisten ja sidosryhmien luottamuksella 
kemikaalivirastoon on siten olennainen 
merkitys. Tästä syystä on erityisen tärkeää
taata kemikaaliviraston riippumattomuus, sen 
korkeatasoinen tieteellinen ja tekninen 
kapasiteetti, sääntelymahdollisuudet, 
tiedottamiseen liittyvä vankka 
asiantuntemus sekä avoimuus ja tehokkuus.

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 90 KAPPALE 

(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 alunperin asetetut 
tavoitteet ja onko sisämarkkinoiden 
toiminta ja kilpailu sisämarkkinoilla 
säilynyt.

Perustelu
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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 21
JOHDANTO-OSAN 91 KAPPALEEN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tiedon saatavuus 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annetun direktiivin 2003/4/EY ja asetuksen 
(EY) 1049/2001 säännösten sekä tiedon 
saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskevan YK:n ja ETY:n yleissopimuksen 
(Århusin yleissopimuksen), jonka 
sopimuspuoli Euroopan yhteisö on, 
määräysten mukaisesti.

Perustelu

Reach-asetuksen on noudatettava Århusin yleissopimusta (2 artikla), jossa määrätään 
ympäristötiedon saatavuudesta ja viitataan erityisesti aineisiin ja päästöihin sekä ihmisten 
terveyteen.

Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 100 A KAPPALE (uusi)
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(100 a) Jäte, sellaisena kuin se 
määritellään tarkistetussa direktiivissä
75/442/ETY, ei ole aine, valmiste tai tuote 
tämän asetuksen 3 artiklan merkityksessä. 
Tätä asetusta sovelletaan jätteissä
esiintyviin aineisiin vain siten, että
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
otettava huomioon aineen jätevaiheet 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa. 
Aineen koko elinkaarta on käsiteltävä
rekisteröinnin yhteydessä
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja sen on 
heijastuttava käyttöturvallisuustiedotteissa. 
Aineiden jätevaihetta on tarkasteltava 
laadittaessa altistumisskenaarioita. Jos 
jätteen hyödyntäminen kuitenkin johtaa 
uuden aineen, valmisteen tai tuotteen 
valmistamiseen muuntamisprosessissa, 
tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan 
tähän uuteen aineeseen, valmisteeseen tai 
tuotteeseen.

Perustelu 

Johtuu niistä johdanto-osan kappaleista, joihin sisältyy 2 ja 4 artiklassa ehdotettuja, jätteitä
ja kierrätystä koskevia muutoksia.

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 104 A KAPPALE (uusi)

(104 a) Jotta järjestelmä olisi 
käyttökelpoinen, jätteet ja uusioraaka-
aineena tai energianlähteenä käytettävät 
materiaalit on jätettävä sen ulkopuolelle. 
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.

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Tässä asetuksessa annetaan säännöksiä, 
jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja aineita. Näitä säännöksiä
sovelletaan kyseisten aineiden 
valmistukseen, maahantuontiin, 
markkinoille saattamiseen ja käyttöön 
sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, jos 
niin määrätään.

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

Perustelu 

Asetuksen tarkoitus on ilmoitettava alussa.

Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Tämä asetus perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen1. Vastaavasti 
sovelletaan myös periaatetta, että
valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on varmistettava, että he 
valmistavat, saattavat markkinoille, tuovat 
maahan ja käyttävät ainoastaan sellaisia 
aineita, jotka eivät asianmukaisesti 
käsiteltyinä vaikuta haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön. Tähän sisältyy 
myös velvollisuus kuvata, dokumentoida ja 
ilmoittaa avoimesti ja asianmukaisella 
tavalla riskit, joita kunkin aineen 
tuotantoon ja käyttöön liittyy.

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

Perustelu

Alkuperäisen tarkistuksen 17 kielellistä muotoa parannetaan lisäämällä siihen käsite 
'asianmukaisesti käsiteltyinä', joka on vakiintunut oikeuskäsite, sekä poistamalla sana 
'myyntiin', sillä termi 'käyttö' kattaa jo sen sisällön.

Tarkistus 26
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 
periaatteeseen1.

3. Tässä asetuksessa annetaan säännöksiä, 
jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja aineita. Näitä säännöksiä
sovelletaan kyseisten aineiden 
valmistukseen, maahantuontiin, 
markkinoille saattamiseen ja käyttöön 
sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, jos 
niin määrätään.

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

Tarkistus 27
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C, C A ja C B ALAKOHTA (uusi)

(c) eristämättömiin välituotteisiin. (c) eristämättömiin välituotteisiin

(c a) aineiden ja valmisteiden kuljetukseen 
rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merillä
tai ilmassa;
(c b) aineisiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, 
jotka ovat direktiivin 75/442/ETY 
määritelmien mukaan jätteitä.

Perustelu

Tarkistus selkeyttää REACH-asetusta ja parantaa sen luettavuutta. Kaikki poikkeukset on 
syytä kerätä 2 artiklaan, jotta yritysten, joiden ei tarvitse soveltaa REACH-asetusta, ei 
tarvitse perehtyä koko tekstiin, vaan ne näkevät nopeasti, koituuko heille siitä velvoitteita.

Jotta vältetään yrityksille ja viranomaisille koituva kaksinkertainen työtaakka, kaikki aineet, 
joita käytetään yhteisön lainsäädännön piiriin jo kuuluvissa tuotteissa (kasvinsuojeluaineet, 
lääkinnälliset laitteet ja elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), on syytä
sulkea pois osastoissa "Rekisteröinti", "Arviointi", "Lupamenettely", Tiedottaminen 
toimitusketjussa" ja "Jatkokäyttäjät" asetettavien velvoitteiden soveltamisalasta.

Sen sijaan, että viitataan työpaikkalainsäädännön yksittäisiin direktiiveihin, on syytä
varmistaa, että yleisellä säännöksellä, että alan nykyinen lainsäädäntö menee tämän 
asetuksen edelle.

Johdanto-osan 100 a kappaletta sekä 2, 4, 4 a, 7 ja 8 artiklaa koskevia 
kompromissitarkistuksia on käsiteltävä yhdessä.
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Tarkistus 28
2 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
seuraavien säädösten soveltamista:

2. Tämän asetuksen osastojen 
"Rekisteröinti", "Arviointi", Tietojen 
yhteiskäyttö", "Tiedottaminen 
toimitusketjussa", "Jatkokäyttäjät" ja 
"Lupamenettely" säännöksiä ei sovelleta 
silloin, kun ainetta käytetään:

(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY; (a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 726/2004, 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) direktiivi 90/394/ETY; (b) asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa, mukaan 
luettuina:
– neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
lisäaineet;
– neuvoston direktiivin 1988/388/ETY ja 
komission päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
aromiaineet;

(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY; (c) asetuksessa 178/2002/EY tarkoitetuissa 
rehuissa, mukaan luettuina:
– eläinten ruokinnassa käytettävistä
lisäaineista annetun asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 soveltamisalaan kuuluvat 
rehujen lisäaineet;
– neuvoston direktiivin 82/471/ETY 
soveltamisalaan kuuluva eläinten ruokinta;

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

d) direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja  
98/79/EY soveltamisalaan kuuluvissa 
lääketieteellisissä laitteissa;

(d a) asetuksen (EY) N:o 1935/2004 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvissa tarvikkeissa;
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(d b) direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
kasvinsuojeluaineissa; 
(d c) neuvoston direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
biosidituotteissa;
(d d) neuvoston direktiivin 90/385/ETY ja 
neuvoston direktiivin 93/68/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa aktiivisissa 
implantoitavissa lääkinnällisissä laitteissa;
(d e) direktiivin 98/79/EY soveltamisalaan 
kuuluvissa in vitro-diagnostiikkaan 
tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa;
(d f) vaarallisia aineita sisältävistä
paristoista ja akuista annetun neuvoston 
direktiivin 91/157/ETY (tai uuden 
paristodirektiivin .../...) soveltamisalaan 
kuuluvissa paristoissa ja akuissa.
Soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
aineiden luetteloa voidaan muuttaa 
kemikaaliviraston suosituksesta tai 
komission aloitteesta päätöksellä, jonka 
komissio tekee 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu 

Tarkistus selkeyttää REACH-asetusta ja parantaa sen luettavuutta. Kaikki poikkeukset on 
syytä kerätä 2 artiklaan, jotta yritysten, joiden ei tarvitse soveltaa REACH-asetusta, ei 
tarvitse perehtyä koko tekstiin, vaan ne näkevät nopeasti, koituuko heille siitä velvoitteita.

Jotta vältetään yrityksille ja viranomaisille koituva kaksinkertainen työtaakka, kaikki aineet, 
joita käytetään yhteisön lainsäädännön piiriin jo kuuluvissa tuotteissa (kasvinsuojeluaineet, 
lääkinnälliset laitteet ja elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), on syytä
sulkea pois osastoissa "Rekisteröinti", "Arviointi", "Lupamenettely", Tiedottaminen 
toimitusketjussa" ja "Jatkokäyttäjät" asetettavien velvoitteiden soveltamisalasta.

Sen sijaan, että viitataan työpaikkalainsäädännön yksittäisiin direktiiveihin, on syytä
varmistaa, että yleisellä säännöksellä, että alan nykyinen lainsäädäntö menee tämän 
asetuksen edelle.

Johdanto-osan 100 a kappaletta sekä 2, 4, 4 a, 7 ja 8 artiklaa koskevia 
kompromissitarkistuksia on käsiteltävä yhdessä.

Tarkistus 29
2 ARTIKLAN 2 A JA 2 B KOHTA (uusi)
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2 a. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
yhteisön työpaikkalainsäädännön 
soveltamista.

2 b. 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, ellei niitä ole 
sallittu neuvoston direktiivin 76/768/ETY 
mukaisesti.

Perustelu 

Tarkistus selkeyttää REACH-asetusta ja parantaa sen luettavuutta. Kaikki poikkeukset on 
syytä kerätä 2 artiklaan, jotta yritysten, joiden ei tarvitse soveltaa REACH-asetusta, ei 
tarvitse perehtyä koko tekstiin, vaan ne näkevät nopeasti, koituuko heille siitä velvoitteita.

Jotta vältetään yrityksille ja viranomaisille koituva kaksinkertainen työtaakka, kaikki aineet, 
joita käytetään yhteisön lainsäädännön piiriin jo kuuluvissa tuotteissa (kasvinsuojeluaineet, 
lääkinnälliset laitteet ja elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), on syytä
sulkea pois osastoissa "Rekisteröinti", "Arviointi", "Lupamenettely", Tiedottaminen 
toimitusketjussa" ja "Jatkokäyttäjät" asetettavien velvoitteiden soveltamisalasta.

Sen sijaan, että viitataan työpaikkalainsäädännön yksittäisiin direktiiveihin, on syytä
varmistaa, että yleisellä säännöksellä, että alan nykyinen lainsäädäntö menee tämän 
asetuksen edelle.

Johdanto-osan 100 a kappaletta sekä 2, 4, 4 a, 7 ja 8 artiklaa koskevia 
kompromissitarkistuksia on käsiteltävä yhdessä.

Tarkistus 30
3 ARTIKLAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
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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.

Tarkistus 31
3 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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

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

Jos on perusteltua epäillä, että
metalliseoksella on muita ominaisuuksia, 
kuin yksittäisten aineosien perusteella on 
oletettavissa, metalliseokset on voitava 
arvioida kiinnittäen huomiota niiden 
erilaisiin erityisominaisuuksiin.

Perustelu

Metalliseokset ovat valmisteita, joten niitä ei kuulu rekisteröidä, mutta niiden yksittäiset 
ainesosat (metallit) on rekisteröitävä. Metalliseoksilla voi kuitenkin olla muita ominaisuuksia 
kuin niiden yksittäisistä ainesosista voisi päätellä, sillä niiden sisältämät aineet (metallit) 
sulautuvat yhteen uudeksi kiderakenteeksi, josta niitä ei voi erottaa mekaanisesti. Siksi olisi 
annettava mahdollisuus arvioida metalliseoksia sellaisenaan, jos on perusteltuja epäilyjä
siitä, että seoksella on muita ominaisuuksia kuin yksittäisten ainesosien perusteella voisi 
olettaa

Tarkistus 32
3 ARTIKLAN 3 ALAKOHTA
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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’ 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. Useammasta 
tuotteesta koostuvat monimutkaiset tavarat 
ovat tuotekokoelma. Tässä asetuksessa 
tuotteille asetettuja velvoitteita sovelletaan 
tuotteisiin, kun niitä myydään erillisten 
oikeussubjektien välillä;

Perustelu

On tehtävä selväksi, mikä on tuote, varsinkin kun on kyse monimutkaisista tavaroista, jotka 
ovat itse asiassa tuotekokoelma. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että toimia toteutetaan 
toimitusketjun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta täytetään REACH-vaatimukset ja 
estetään velvoitteiden lykkääminen pidemmälle ketjussa.

Tarkistus 33
3 ARTIKLAN 4 ALAKOHDAN 1 ALAKOHTA

4. ‘polymeerillä’ ainetta, joka koostuu 
molekyyleistä, joille on ominaista yhden tai 
useamman tyyppisen monomeerin 
muodostamat jaksot. Näiden molekyylien on 
moolimassan suhteen jakaannuttava useisiin 
eri luokkiin siten, että moolimassojen erot 
ovat pääasiassa monomeerien lukumäärien 
eroista johtuvia. Polymeeri koostuu 
seuraavasti:

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

(a) sen painosta suurempi osa koostuu 
molekyyleistä, joissa on vähintään kolme 
monomeeriä ja jotka ovat kovalenttisesti 
sitoutuneet vähintään yhteen toiseen 
monomeeriin tai muuhun reaktanttiin;

(b) sen painosta pienempi osa koostuu 
keskenään samanpainoisista molekyyleistä.
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Perustelu 

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

Tarkistus 34
3 ARTIKLAN 12 A ALAKOHTA

12 a.‘käyttötapojen luokilla’ liitteessä IV 
olevan 5 jakson käyttötapojen 
luokittelemista seuraavan jaottelun 
mukaisesti: teollinen käyttötapa, 
ammatillinen käyttötapa ja kulutuskäyttö;

Perustelu 

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

Tarkistus 35
3 ARTIKLAN 12 B ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 36
3 ARTIKLAN 12 C ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 37
3 ARTIKLAN 14 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 38
3 ARTIKLAN 14 A ALAKOHTA (uusi)

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

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

Tarkistus 39
3 ARTIKLAN 20 ALAKOHTA

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

20. ‘asteittain rekisteröitävällä aineella’
ainetta, joka täyttää 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 yhteisössä tai 
Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 
2004 liittyvissä maissa, mutta valmistaja tai 
maahantuoja ei saattanut sitä markkinoille
kertaakaan tämän asetuksen voimaantuloa 
edeltäneiden 15 vuoden aikana;

(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) 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;

edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja 
voi esittää tästä asiakirjatodisteet.

edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja 
voi esittää tästä asiakirjatodisteet.

Perustelu 
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Kaikkia aineita, jotka sisältyvät Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten 
aineiden luetteloon (Einecs-luetteloon), olisi pidettävä mahdollisesti asteittain 
rekisteröitävinä aineina. Sille, onko ainetta valmistettu EU:ssa tai tuotu EU:hun edeltäneiden 
15 vuoden aikana, ei ole tarpeen säätää mitään byrokraattista todistamis- tai 
vahvistamismenettelyä. 

Valmistajat ja maahantuojat saavat jatkossakin rekisteröidä aineensa asteittain sekä ja 
noudattaa tämän mukaisia määräaikoja, mikäli he ilmoittavat aineet uuden 22 a artiklan 
mukaisesti ainerekisteriin.

Tarkistus 40
3 ARTIKLAN 22 ALAKOHTA 

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, ja aineen jatkokehittämistä
sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa, 
jonka kuluessa käytetään koelaitteistoa tai 
tuotantokokeita tuotantoprosessin 
kehittämiseksi ja/tai aineen käyttöalojen 
testaamiseksi;

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen voi 
kattaa aineet sellaisenaan, valmisteissa ja tuotteissa. Tarkistus liittyy tarkistuksiin 13, 14 ja 
15.

Tarkistus 41
3 ARTIKLAN 23 ALAKOHTA

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 42
3 ARTIKLAN 25 ALAKOHTA
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25. ‘yksilöidyllä käyttötavalla’ aineen käyttöä
sellaisenaan tai valmisteessa, tai valmisteen 
käyttöä, joka on toimitusketjuun kuuluvan 
toimijan tarkoittamaa käyttöä, kyseisen 
toimijan oma käyttö mukaan luettuna, tai 
toimitusketjussa seuraavan jatkokäyttäjän 
kyseiselle toimijalle kirjallisesti ilmoittamaa 
käyttöä, jonka kyseiselle jatkokäyttäjälle 
tiedoksi annettu käyttöturvallisuustiedote 
kattaa;

(25) ‘yksilöidyllä käyttötavalla’ aineen 
käyttöä sellaisenaan tai valmisteessa, tai 
valmisteen käyttöä, joka on toimitusketjuun 
kuuluvan toimijan tarkoittamaa käyttöä, 
kyseisen toimijan oma käyttö mukaan 
luettuna, tai toimitusketjussa seuraavan 
jatkokäyttäjän kyseiselle toimijalle kirjallisesti 
ilmoittamaa käyttöä, jonka kyseiselle 
jatkokäyttäjälle tiedoksi annettu 
käyttöturvallisuustiedote kattaa; yksilöity 
käyttötapa kuvataan ilmoittamalla käyttö- 
ja altistustapojen luokat;

Perustelu

Alkuperäisen tarkistuksen 34 täsmennys. Erityinen käyttötapa annetaan yksinomaan käyttö- ja 
altistustapojen luokkina. Tämä on erityisen tärkeää pk-yrityksille, sillä se yksinkertaistaa 
järjestelmän hallintaa ja mahdollistaa yritys- ja liikesalaisuuksien säilyttämisen

Tarkistus 43
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 44
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA(uusi)

29 a. Pienet ja keskisuuret yritykset, joiden 
määritelmä sisältyy 6 päivänä toukokuuta 
2003 annettuun suositukseen 2003/361/EY.

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

Tarkistus 45
3 ARTIKLAN 29 B ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 46
3 ARTIKLAN 29 C ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 47
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.
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(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
Tarkistus selkeyttää REACH-asetusta ja parantaa sen luettavuutta. Poikkeusten siirtäminen 
2 artiklaan aiheuttaa sen, että 4 artiklaa on muutettava.

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

Johdanto-osan 100 a kappaletta sekä 2, 4, 4 a, 7 ja 8 artiklaa koskevia 
kompromissitarkistuksia on käsiteltävä yhdessä.

Tarkistus 48
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 ovat saman toimitusketjun 
kierrätysprosessin tulosta, kun kierrättäjä
varmistaa, että

(i) kierrätysprosessin tuloksena saatu aine 
on sama kuin jo rekisteröity aine; ja
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(ii) hänelle on toimitettu 29 ja 30 artiklassa 
säädetyt rekisteröityä ainetta koskevat 
tiedot.

Perustelu

Tarkistus selkeyttää REACH-asetusta ja parantaa sen luettavuutta. Poikkeusten siirtäminen 
2 artiklaan aiheuttaa sen, että 4 artiklaa on muutettava.

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

Johdanto-osan 100 a kappaletta sekä 2, 4, 4 a, 7 ja 8 artiklaa koskevia 
kompromissitarkistuksia on käsiteltävä yhdessä.

Tarkistus 49
4 A ARTIKLA (uusi) 

4 a artikla

Poikkeus rekisteröintivelvollisuudesta, jos 
ainetta käytetään tuote- ja 

prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä

1. Yhteisössä valmistettu tai yhteisöön 
tuotu aine, jota käytetään tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, vapautetaan 5, 6, 15, 16 ja 
19 artiklassa säädetystä
rekisteröintivelvollisuudesta viiden 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.
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Tällaista ainetta ei missään vaiheessa saa 
asettaa yleisön saataville sellaisenaan eikä
valmisteessa tai tuotteessa. Asiakkaiden tai 
ilmoittajan henkilöstön 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. 
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. Ilmoittaja 
voi valittaa tätä koskevasta kielteisestä
päätöksestä 87–89 artiklan mukaisesti. 
4. Kemikaaliviraston ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
käsiteltävä 1 kohdan mukaisesti 
toimitettuja tietoja luottamuksellisina. 

Perustelu

Tarkistus kannustaa tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen, sillä
se yksinkertaistaa komission ehdotuksessa esitettyjä vaatimuksia ja avaa mahdollisuuksia 
jatkokäyttäjille, mutta säilyttää viranomaisten mahdollisuuden puuttua epäkohtiin. 
Viranomaisille olisi riitettävä tieto siitä, missä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja 
kehittämistä tehdään, jotta nämä tietävät, kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa, ja pystyvät 
toimimaan nopeasti. 
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Tarkistus 50
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

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

a) sovellettavat, direktiivin 1999/45/EY 3 
artiklan 3 kohdassa olevassa taulukossa 
ilmoitetut pitoisuudet;

b) direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevat 
pitoisuusraja-arvot;

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

Perustelu 

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

Tarkistus 51
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, kun kyseessä ovat 
rekisteröinnit, jotka koskevat aineita joiden 
määrä on 1–10 tonnia ja joiden vaara-
asiakirjoista käyvät ilmi kaikki liitteessä V 
yksilöidyt tiedot. Maksua ei peritä
myöskään, kun kyseessä ovat 
rekisteröinnit, jotka koskevat aineita,
joiden määrä on 10–100 tonnia ja joiden 
vaara-asiakirjoista käyvät ilmi kaikki 
liitteissä V ja VI yksilöidyt tiedot.

Perustelu

Tarkistuksella kannustetaan täydellisten tietojen esittämistä aineista, joiden määrä on 
1–100 tonnia. Järjestelmässä yksilöidään ensisijaiset aineet, joista tarjotaan komission 
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ehdotuksessa vaadittua enemmän tietoa terveyden ja ympäristön eduksi, ja samalla 
vähennetään pk-yritysten kokonaiskustannuksia ja tehdään järjestelmästä suhteellisempi. 

Nämä kaksi rekisteröintiasiakirjan elementtiä:

ensinnäkin ohjaavat yrityksiä käyttämään saatavissa olevia tietojaan, tarkistamaan niitä–
ja tekemään aiheellisia johtopäätöksiä riskien hallintaa varten, jolloin saavutetaan 
paremmat käyttöturvallisuustiedotteet aineista, jotka luokitellaan vaarallisiksi, ja 
paremmat ohjeet turvallisesta käytöstä, kun kyseessä ovat aineet, joita ei luokitella 
vaarallisiksi; tämä parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua nykytilanteeseen 
verrattuna,

toiseksi helpottavat kemikaaliviraston suorittamia seulontoja, joissa yksilöidään aineet, –
jotka voivat muodostaa korkean riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle ja joista on 
hankittava lisää tietoa. 

Tarkistus 52
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Perustelu 

Eräät monomeerit syntyvät tuotantoprosessissa ja reagoivat heti edelleen. Rekisteröinti 
edellyttäisi siten kohtuutonta panostamista.

Jos monomeeri tai muu aine on alkuperäisen valmistajan tai hänen nimeämänsä edustajan 
rekisteröimä, polymeerien valmistaja voi käyttää kyseistä rekisteröintiä edellyttäen, että
rekisteröintivelvollinen on ilmoittanut polymeerien valmistuksen yhdeksi käyttötavaksi.

Tarkistus 53
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
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Tällaista monomeeriä/ainetta koskevan 
ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(i) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(ii) monomeerin/aineen tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(iii) aineen luokitus;

(iv) lyhyt kuvaus polymeerin käyttötavasta;

Perustelu

Polymeerien maahantuojat/valmistajat eivät saata monomeerejä tai muita polymeereihin 
sisältyviä aineita Euroopan unionin markkinoille. Tämä erottaa heidät 
maahantuojista/valmistajista, jotka saattavat monomeerejä/aineita markkinoille. Lisäksi 
tiedetään, että polymeerit ovat luonnostaan sellaisia, ettei niistä aiheudu niin suurta vaaraa 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Tarkistus 54
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) Tämän osaston mukainen rekisteröinti 
koskee rekisteröimättömiä
monomeeriaineita ja muita 
rekisteröimättömiä aineita, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään 1 000 tonnin määrinä vuodessa. 
Edellä mainittujen tietojen lisäksi 
rekisteröintiin on sisällyttävä liitteessä V 
yksilöidyt tiedot.

Perustelu

Ei vaikuta järkevältä laittaa monomeerejä / polymeereihin sisältyviä aineita käymään läpi 
koko REACH-asetuksessa säädettyä rekisteröintiprosessia, minkä vuoksi tällaisiin 
monomeereihin/aineisiin on tarkoituksenmukaista soveltaa löyhempiä ilmoitus- ja 
rekisteröintivaatimuksia.

Tarkistus 55
5 ARTIKLAN 4 KOHTA
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4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

Maksun pitäisi olla suhteutettu 
rekisteröintiin liittyvän asiakirja-aineiston 
mukaan.

Perustelu

Pk-yritysten toiminnan helpottamiseksi kemikaaliviraston vahvistaman rekisteröintimaksun 
olisi oltava suhteutettu aineen rekisteröintiä varten toimitettujen tietojen mukaan. Tarkistus 
liittyy I osastoon, yleiset seikat, sisältyviin artikloihin tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus 56
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Viittaus tuotetyyppiin on poistettava. Viittaus direktiiviin 67/548/ETY otetaan 6 artiklan 1 a 
kohtaan (uusi).

Tarkistus 57
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) aineen pitoisuus ylittää
0,1 painoprosenttia kussakin tuotteessa; 
useista aineosista koostuvien tuotteiden 
aineosat on tutkittava erikseen tuotteiden 
sisältämien aineiden pitoisuuksia 
määriteltäessä. Sama pätee tuotteen 
pintaan lisättyihin päällysteisiin. 
Tarkemmat määräykset sisältyvät 
suuntaviivoihin.

Perustelu

Viittaus tuotetyyppiin on poistettava. Viittaus direktiiviin 67/548/ETY otetaan 6 artiklan 1 a 
kohtaan (uusi).



AD\580429FI.doc 39/174 PE 357.851v02-00

FI

Tarkistus 58
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) ainetta ei ole vapautettu 
rekisteröintivelvollisuudesta.

Perustelu

Viittaus tuotetyyppiin on poistettava. Viittaus direktiiviin 67/548/ETY otetaan 6 artiklan 1 a 
kohtaan (uusi).

Tarkistus 59
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA(uusi)

c a) toimitusketjussa aiempi toimija ei ole 
rekisteröinyt ainetta kyseistä käyttötapaa 
varten;

Tarkistus 60
6 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdan mukaista 
rekisteröintiä ei sovelleta tuotteissa 
käytettäviin aineisiin, jos aineen pitoisuus 
valmisteessa on vähäisempi kuin alin 
pitoisuus 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;

Perustelu

Ehdotukseen sisällytetään erotuskriteerit.

Tarkistus 61
6 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Komissio hyväksyy viimeistään 
3 kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen suuntaviivat, 
joilla tarkennetaan, mitä 'tuotetyypillä' 
tarkoitetaan.
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Tarkistus 62
6 ARTIKLAN 2–4 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
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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.

Perustelu

Kyseiset 2–4 kohdat eivät ole käyttökelpoisia, ja niitä on mahdotonta panna täytäntöön. 
Ilmauksista monet ovat liian epämääräisiä tai niiden määritelmät puuttuvat kokonaan (esim. 
'tuotetyyppi', "tietoon saatetaan" ja "todennäköisesti vapautuu"). Lisäksi asetuksessa olisi 
otettava paremmin huomioon kansainvälisistä kauppasopimuksista johtuvat seikat. 

Tarkistus 63
6 ARTIKLAN 5,6 JA 7 KOHTA

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

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

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

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

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

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

Perustelu

Kyseiset 2–4 kohdat eivät ole käyttökelpoisia, ja niitä on mahdotonta panna täytäntöön. 
Ilmauksista monet ovat liian epämääräisiä tai niiden määritelmät puuttuvat kokonaan (esim. 
'tuotetyyppi', "tietoon saatetaan" ja "todennäköisesti vapautuu"). Lisäksi asetuksessa olisi 
otettava paremmin huomioon kansainvälisistä kauppasopimuksista johtuvat seikat.

Tarkistus 64
6 A A ARTIKLA (uusi), OTSIKKO

Rekisteröintien ja nk. ryhmärekisteröintien 
siirtäminen ja jakaminen

Tarkistus 65
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6 A A ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 66
6 A A ARTIKLAN 2 KOHTA (uusi)

2. Jos valmistaja on toisen oikeushenkilön 
(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
oikeushenkilö vastaa tämän asetuksen 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Tarkistus 67
6 A A ARTIKLAN 3 KOHTA (uusi)

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

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

Tarkistus 68
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;
(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.
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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.

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.
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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

Tarkistus kannustaa tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen, sillä
se yksinkertaistaa komission ehdotuksessa esitettyjä vaatimuksia ja avaa mahdollisuuksia 
jatkokäyttäjille, mutta säilyttää viranomaisten mahdollisuuden puuttua epäkohtiin. 
Viranomaisille olisi riitettävä tieto siitä, missä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja 
kehittämistä tehdään, jotta nämä tietävät, kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa, ja pystyvät 
toimimaan nopeasti. 

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevat säännökset olisi 
sijoitettava II osaston alkuun uutena 4 a artiklana, sillä niissä on yleistä tietoa, joka koskee 
poikkeusta yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta. Tästä syystä 7 artikla on poistettava.

Tarkistus 69
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

Tarkistus johtuu poikkeusten siirtämisestä 2 artiklaan.

Tarkistus 70
9 ARTIKLA
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Asetuksen 5 artiklassa tai 6 artiklan 1 tai 
4 kohdassa vaaditun rekisteröinnin on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:

Asetuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
vaadittujen rekisteröintiasiakirjojen on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:

(a) tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää: (a) tapauskohtainen asiakirja, joka sisältää:

(i) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) tunnistetiedot 
siten kuin liitteessä IV olevassa 1 jaksossa 
täsmennetään;

(i) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) tunnistetiedot 
siten kuin liitteessä IV olevassa 1 jaksossa 
täsmennetään;

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

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

(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 ja 
niissä on erityisesti osoitettava käyttötavat, 
joita ei suositella;

(iv) aineen luokituksen ja 
pakkausmerkinnät siten kuin liitteessä IV 
olevassa 4 jaksossa täsmennetään;

(iv) tiedot käyttö- ja altistustapaluokista 
siten kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa 
täsmennetään;

(v) ohjeet aineen turvallisesta käytöstä siten 
kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa 
täsmennetään;

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

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

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

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;
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(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan 
myöhempien rekisteröijien kanssa;

(b) kemikaaliturvallisuusraportti, jos se 
vaaditaan 13 artiklan mukaan.

(b) vaara-asiakirja, joka sisältää: 

(i) selkeät tutkimustiivistelmät tiedoista, 
jotka on saatu 11–13 artiklaa soveltamalla;
(ii) selkeät tiivistelmät muista tiedoista, 
jotka on saatu 11–12 artiklaa soveltamalla;

(iii) testausta koskevat ehdotukset, jos 
11–13 artiklan soveltaminen edellyttää sitä;
(iv) ilmoituksen siitä, onko tietoja tuotettu 
selkärankaisilla tehdyillä testeillä;

(v) ilmoituksen siitä, voidaanko hänen
tutkimuksensa, tutkimustiivistelmänsä tai 
selkeät tutkimustiivistelmänsä tiedoista, 
jotka on saatu muista kuin selkärankaisilla 
tehtävistä testeistä, jakaa maksua vastaan 
myöhempien rekisteröijien kanssa 
15 vuoden ajan niiden esittämisestä;
(vi) vahvistuksen sille, että rekisteröijä on 
alkuperäisen tutkimuksen tai siitä laaditun 
ja esitetyn tutkimustiivistelmän tai selkeän 
tutkimustiivistelmän haltija, tai 
alkuperäisen tutkimuksen haltijan 
kirjallisen suostumuksen (käyttöluvan);

(b a) aineen vaarallisuusluokitus 
liitteessä IV olevassa 4 jaksossa 
määritellyllä tavalla; 
(b b) kun kyseessä ovat aineet, joiden 
määrä on yli 10 tonnia vuodessa, 
kemikaaliturvallisuusraportti 13 artiklan 
mukaisesti;
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(b c) käyttöturvallisuustiedote, jos se 
vaaditaan 29 artiklan mukaan, tai 
turvallista käyttöä koskevat ohjeet, 
sellaisina kuin niistä määrätään liitteessä
IV/IC (uusi), mukaan luettuna ilmoitus 
siitä, mitä tietoja rekisteröinnin hakija 
pitää luottamuksellisina.

(Komission tekstin a kohdan viii alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksen b kohdan 
iv alakohta.)

Perustelu

Tarkistuksessa määritellään tiedot, jotka on esitettävä yleistä rekisteröintiä varten 
järjestyksessä vaaratiedot, altistumistiedot ja riskinhallintatiedot:

1. Tapauskohtaiset asiakirjat eivät ole komission ehdotukseen nähden uusi asia, vaan 
niihin kootaan tiedot yrityksestä, aineesta ja käyttötavoista.

Erityisesti, kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä on 1–100 tonnia, on esitettävä
joitakin perustietoja altistumisesta, sillä nämä tiedot auttavat valmistajia ja 
maahantuojia käyttöturvallisuustiedotteen ja turvallista käyttöä koskevien ohjeiden 
laatimisessa.

2. Vaara-asiakirjoihin kootaan kaikki tiedot aineen ominaisuuksista, ja niiden sisältö on 
määritelty 11 artiklassa ja testausliitteiden yhteydessä. 

3. Vaarallisen aineen luokittelu ja merkintä kuuluvat komission ehdotuksen mukaisella 
tavalla rekisteröintiasiakirjojen erilliseen jaksoon.

Tarkistus 71
9 ARTIKLAN B A ALAKOHTA (uusi)
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(b a) Edellä a kohdan soveltamiseksi 
kemiallisen aineen tai kemiallisten 
aineiden ryhmän täydellisten kemiallisten 
tietojen katsotaan täyttävän a alakohdan 
vi–x alakohdan vaatimukset, sikäli kuin ne 
on toimitettu Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön OECD:n 
käynnistämän tuotantomääriltään korkeita 
kemikaaleja koskevan ohjelman (HPV-
ohjelman), kemianalan liittojen 
kansainvälisen neuvoston ICCA:n 
käynnistämän tuotantomääriltään korkeita 
kemikaaleja koskevan aloitteen tai 
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston 
EPA:n tuotantomääriltään korkeita 
kemikaaleja koskevan Challenge-ohjelman 
yhteydessä.

Perustelu

OECD:n käynnistämän tuotantomääriltään korkeita kemikaaleja koskevan ohjelma (HPV-
ohjelma) on perustana kansanterveyteen ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koskeville 
tiedoille OECD:n jäsenvaltioiden tuottamista tai tuomista tuotantomääriltään korkeista 
kemikaaleista. Tämän järjestelmän mukaisesti kehitettyjen tietojen käyttäminen on REACHin 
rekisteröintivaatimusten mukaista, mikä, estää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja vähentää
kallista tietojen hankintaa etenkin tapauksissa, jotka edellyttäisivät selkärankaisilla tehtäviä
kokeita, ja samalla julkinen tiedottaminen nopeutuu. 

Tarkistus 72
10 ARTIKLAN OTSIKKO

Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen 
toimittaminen

Ennakkorekisteröinti ja vapaaehtoisten 
yhteenliittymien muodostaminen

Perustelu

Yhteenliittymien muodostamiseen on kannustettava antamalla oikeusvoima ns. 
ennakkorekisteröintivaiheelle. Yhteenliittymän jäsenten on maksettava kohtuullinen osa 
rekisteröintimaksusta.

Tarkistus 73
10 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)
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(-1) Jos kaksi tai useampi yhteisössä
toimiva valmistaja ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo valmistaa tiettyä
ainetta tai tuoda sitä maahan, 
rekisteröinnin suorittaminen kuuluu 
ensisijaisesti ainoastaan yhdelle 
valmistajalle tai maahantuojalle. 
Muut valmistajat ja/tai maahantuojat 
voivat 9 artiklan a alakohdan i alakohdan 
mukaiset tiedot ilmoittamalla viitata 
kyseiseen rekisteröintiin täydellisesti tai 
osittain, jos rekisteröinnin suorittava 
valmistaja/maahantuoja on antanut tähän 
kirjallisen suostumuksen. Suostumus on 
annettava, jos asiassa sovelletaan 
25 artiklaa.

Edellä 9 artiklan 1 a alakohdan 
vi alakohdan mukaiset tiedot olisi 
annettava erillisinä ainoastaan siinä
tapauksessa, että kyseiset tiedot ovat jo 
saatavilla tai muut tärkeät syyt estävät 
menestyksekkäästi suoritettuun 
rekisteröintiin viittaamisen.

Kun viittaus on täydellinen, 
kemikaalivirasto myöntää pyynnöstä
saman rekisteröintinumeron viittauksen 
tehneille valmistajille/maahantuojille.

Kun viittaus on osittainen, puuttuvat tiedot 
toimitetaan erillisinä.

Perustelu 

Valmistajat/maahantuojat voivat luopua omien asiakirjojensa esittämisestä, jos he viittaavat 
muihin rekisteröinteihin. Tämä helpottaa erityisesti pk-yritysten tilannetta, koska ne voivat 
luopua laajaa panostusta edellyttävän aineiston laatimisesta.

Suostumuksen antovelvoite, jossa viitataan 25 artiklaan, varmistaa, ettei selkärankaisilla 
tehtyjä testejä toisteta ja että niitä koskevat tiedot toimitetaan vain kertaalleen. 

Tarkistus toteuttaa siis tehokkaasti yksi aine/yksi rekisteröinti -periaatteen (aina samaa 
rekisteröintinumeroa myöten).

Tarkistus 74
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo 
valmistaa ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo tuoda maahan ainetta 
yhteisössä, ne voivat muodostaa 
yhteenliittymän rekisteröintiä varten. Yksi 
valmistaja tai maahantuoja toimittaa osan 
rekisteröinnistä muiden valmistajien ja/tai 
maahantuojien suostumuksella ja näiden 
puolesta toisen, kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisesti.

1. Kaksi tai useampi yhteisön valmistaja 
ja/tai kaksi tai useampi maahantuoja voivat 
vaihtoehtoisesti muodostaa yhteenliittymän 
rekisteröintiä varten. Yksi valmistaja tai 
maahantuoja tai kolmas osapuoli toimittaa 
osan rekisteröinnistä muiden valmistajien 
ja/tai maahantuojien suostumuksella 
seuraavasti:

Perustelu 

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

Tarkistus 75
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Tarkistus 76
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 3 JA 3 A ALAKOHTA (uusi)

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 
tai kolmannen osapuolen, joka toimittaa 
tiedot yhteenliittymän muiden jäsenten 
puolesta, on toimitettava 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan iv, vi, vii ja 
ix alakohdassa täsmennetyt tiedot.
Jokainen yhteenliittymä voi esittää
9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot 
yhteisesti.

Perustelu 

Tietoja yhteisesti esitettäessä riittää, että yksi yhteenliittymän muiden osapuolten puolesta 
toimiva valmistaja tai maahantuoja antaa 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan viii alakohdan 
mukaisen ilmoituksen.
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Tarkistus 77
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 4 ALAKOHTA

Yhteenliittymän jäsenet voivat itse päättää, 
toimittavatko ne 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan v alakohdassa ja b 
alakohdassa täsmennetyt tiedot erikseen vai 
toimittaako valittu valmistaja tai maahantuoja 
nämä tiedot muiden puolesta.

Yhteenliittymän jäsenet voivat itse päättää, 
toimittavatko ne 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan v alakohdassa ja b 
alakohdassa täsmennetyt tiedot erikseen vai 
toimittaako valittu valmistaja tai maahantuoja 
tai kolmas osapuoli nämä tiedot kokonaan 
tai osittain muiden puolesta.

Tarkistus 78
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 4 A ALAKOHTA (uusi)

Komissio laatii kilpailulainsäädännön 
noudattamista koskevat suuntaviivat 
tukeakseen yhteenliittymiin osallistuvia 
valmistajia ja maahantuojia.

Perustelu

Suuntaviivat ovat tarpeen, jotta voidaan helpottaa valmistajien ja maahantuojien 
yhteenliittymien muodostamista ja niiden työtä. Lisäksi suuntaviivat toimivat välttämättöminä
kannusteina yhteenliittymien muodostamiseen, sillä muuten vallitsisi suuri oikeudellinen 
epävarmuus.

Tarkistus 79
10 ARTIKLAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

(1a) Kemikaalivirasto julkaisee kolmen 
kuukauden kuluessa 
ennakkorekisteröintivaiheen päättymisestä
luettelon 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuista 
aineista.

Perustelu

Yhteenliittymien muodostamiseen on kannustettava antamalla oikeusvoima ns. 
ennakkorekisteröintivaiheelle. Yhteenliittymän jäsenten on maksettava kohtuullinen osa 
rekisteröintimaksusta.

Tarkistus 80
10 ARTIKLAN 1 B ALAKOHTA (uusi)
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(1 b) Saman aineen valmistajat ja 
maahantuojat voivat halutessaan 
muodostaa yhteenliittymän.

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.

Yhteenliittymän jäsenet voivat itse päättää, 
toimittavatko ne 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan v alakohdassa ja b 
alakohdassa täsmennetyt tiedot erikseen vai 
toimittaako valittu valmistaja tai 
maahantuoja nämä tiedot muiden puolesta.

Perustelu

Yhteenliittymien muodostamiseen on kannustettava antamalla oikeusvoima ns. 
ennakkorekisteröintivaiheelle. Yhteenliittymän jäsenten on maksettava kohtuullinen osa 
rekisteröintimaksusta.

Tarkistus 81
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Siirretty 5 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistus 82
10 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

(2a) Yhteenliittymien toiminnalle on 
laadittava selkeät säännöt. Näissä ohjeissa 
on otettava huomioon seuraavat seikat:

a) WTO:n säännöt
b) testien kustannusten, kertomusten 
laatimisen ja yhteenliittymän 
toimintakustannusten oikea jakautuminen
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c)tiettyjen erityiskäyttötapojen 
luottamuksellisuuden takaaminen
d) jatkokäyttäjien mahdollisuus ilmoittaa 
käyttämisestään varhaisessa vaiheessa

e) kolmansien osapuolten 
käytännesäännöt.

Perustelu

Suuryrityksille ja pk-yrityksille on tärkeää, että niitä edustaa kolmas osapuoli, sillä tämä
edesauttaa ehdottomasti pk-yritysten osallistumista yhteenliittymiin, koska niillä ei useinkaan 
ole tarvittavaa erikoisalan asiantuntemusta. Lisäksi on tärkeää hyväksyä yhteenliittymiä
koskevat selkeät säännöt:

– WTO:n sääntöjen mukaisesti.

– yhteenliittymien muodostamisesta luottamuksellisella tavalla.

– selkeistä etukäteisjärjestelyistä pk-yrityksille kustannusten jakamisesta.

– jatkokäyttäjien sovellusten käsittelystä kemiallisessa turvallisuusanalyysissä.

– luottamuksesta yhteenliittymän etuja ajavaan kolmanteen osapuoleen.

Tarkistus 83
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE JA A KOHTA

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

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen 
vaaratietojen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

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

(a) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä
on yksi tonni tai enemmän rekisteröijää
kohti vuodessa, vähintään liitteessä V 
yksilöidyt tiedot aineen fysikaalis-
kemiallisista ominaisuuksista sekä kaikki 
rekisteröijän tiedossa olevat muut tiedot 
aineen fysikaalis-kemiallisista sekä
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
vaikuttavista ominaisuuksista, joilla on 
merkitystä riskin kuvaamiselle;
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(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(b) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä
on 10 tonnia tai enemmän rekisteröijää

kohti vuodessa, vähintään liitteessä V 
täsmennetyt tiedot sekä kaikki rekisteröijän 

tiedossa olevat muut tiedot aineen 
fysikaalis-kemiallisista sekä ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista, joilla on merkitystä riskin 

kuvaamiselle, siten kuin liitteessä VI 
täsmennetään 11 a artiklan (uusi) 2 ja 

3 kohdassa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteessä VII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan 100 tonnia 
tai enemmän vuodessa;

(c) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä
on 100 tonnia tai enemmän rekisteröijää
kohti vuodessa, liitteessä V ja VI 
täsmennetyt tiedot sekä kaikki rekisteröijän 
tiedossa olevat muut tiedot aineen 
fysikaalis-kemiallisista sekä ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista, joilla on merkitystä riskin 
kuvaamiselle, ja testausehdotukset niiden 
tietojen saamiseksi, joita ei ole vielä
saatavilla, siten kuin liitteessä VI 
täsmennetään 11 a artiklan (uusi) 2 ja 3 
kohdassa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

(d) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteissä VII ja VIII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia 
tai enemmän vuodessa.

(d) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä
on 1000 tonnia tai enemmän rekisteröijää
kohti vuodessa, liitteissä V ja VI täsmennetyt 
tiedot sekä kaikki rekisteröijän tiedossa 
olevat muut tiedot aineen fysikaalis-
kemiallisista sekä ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön vaikuttavista ominaisuuksista, 
joilla on merkitystä riskin kuvaamiselle, ja 
testausehdotukset niiden tietojen 
saamiseksi, joita ei ole vielä saatavilla, 
siten kuin liitteissä VI ja VIII
täsmennetään 11 a artiklan (uusi) 2 ja 3 
kohdassa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Perustelu
Tarkistuksessa täsmennetään, että aineen rekisteröintiä varten rekisteröijän on ilmoitettava 
kaikki tiedossaan olevat tiedot aineen vaara-asiakirjassa.



AD\580429FI.doc 57/174 PE 357.851v02-00

FI

Kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä on 10–100 tonnia, jo saatavilla olevien tietojen 
lisäksi on tuotettava myös kaikki fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä myrkyllisyyttä ja 
ekomyrkyllisyyttä koskevat tiedot siten kuin liitteessä V(+) täsmennetään. Liitteessä VI esitetyt 
tiedot vaaditaan vain aineista, jotka kemikaalivirasto on seulonnassa yksilöinyt aineiksi, jotka 
voivat aiheuttaa korkean riskin. Näin lisäkustannuksia aiheutuu ainoastaan aineista, joilla on 
suurin todennäköisyys aiheuttaa riski.

Täydellisten tietopakettien toimittamista aineista, joiden määrä on 1–100 tonnia, 
kannustetaan vapauttamalla rekisteröijät maksusta.

Tarkistuksella järjestelmää laajennetaan siten, että liitteessä V+ täsmennetyt tiedot vaaditaan 
kaikilta aineilta ja liitteessä VI täsmennetyt tiedot aineilta, joiden määrä on korkeintaan 
100 tonnia ja jotka kemikaalivirasto on seulonnassa yksilöinyt aineiksi, jotka voivat aiheuttaa 
korkean riskin. Aineista, joiden määrä on 100–1000 tonnia, vaadittavat tiedot on täsmennetty 
liitteissä V–VII. Aineista, joiden määrä on 1000 tonnia tai enemmän, vaadittavat tiedot on 
täsmennetty liitteissä V–VIII.

Tarkistus 84
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Heti kun jo rekisteröidyn aineen määrä
saavuttaa seuraavan tonnimääräisen 
kynnysarvon, on 1 kohdan mukaisesti 
edellytetyt asianmukaiset lisätiedot sekä
näihin lisätietoihin perustuvat mahdolliset 
rekisteröinnin muiden osien 
ajantasaistukset toimitettava 
kemikaalivirastolle.

2. Heti kun jo rekisteröidyn aineen määrä
saavuttaa seuraavan tonnimääräisen 
kynnysarvon, valmistajan tai maahantuojan 
on ilmoitettava välittömästi 
kemikaalivirastolle ja toimitettava  
kemikaaliviraston täsmentämässä
muodossa 1 kohdan mukaisesti edellytettyjä
asianmukaisia lisätietoja koskeva ehdotus. 
Rekisteröijän on toimitettava kyseiset 
lisätiedot kemikaalivirastolle tämän 
asettamaan määräaikaan mennessä, jossa 
on otettu huomioon kyseisten tietojen 
tuottamiseen tarvittava aika.

Perustelu
Tarkistuksessa täsmennetään, että aineen rekisteröintiä varten rekisteröijän on ilmoitettava 
kaikki tiedossaan olevat tiedot aineen vaara-asiakirjassa.

Kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä on 10–100 tonnia, jo saatavilla olevien tietojen 
lisäksi on tuotettava myös kaikki fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä myrkyllisyyttä ja 
ekomyrkyllisyyttä koskevat tiedot siten kuin liitteessä V(+) täsmennetään. Liitteessä VI esitetyt 
tiedot vaaditaan vain aineista, jotka kemikaalivirasto on seulonnassa yksilöinyt aineiksi, jotka 
voivat aiheuttaa korkean riskin. Näin lisäkustannuksia aiheutuu ainoastaan aineista, joilla on 
suurin todennäköisyys aiheuttaa riski.
Täydellisten tietopakettien toimittamista aineista, joiden määrä on 1–100 tonnia, 
kannustetaan vapauttamalla rekisteröijät maksusta.
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Tarkistuksella järjestelmää laajennetaan siten, että liitteessä V+ täsmennetyt tiedot vaaditaan 
kaikilta aineilta ja liitteessä VI täsmennetyt tiedot aineilta, joiden määrä on korkeintaan 
100 tonnia ja jotka kemikaalivirasto on seulonnassa yksilöinyt aineiksi, jotka voivat aiheuttaa 
korkean riskin. Aineista, joiden määrä on 100–1000 tonnia, vaadittavat tiedot on täsmennetty 
liitteissä V–VII. Aineista, joiden määrä on 1000 tonnia tai enemmän, vaadittavat tiedot on 
täsmennetty liitteissä V–VIII.

Tarkistus 85
11 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Asteittain rekisteröitävien aineiden 
vuosittaisten määrien laskemisen perustan 
muodostaa keskimääräinen määrä, joka on 
valmistettu tai tuotu alueelle 
rekisteröintiasiakirjojen jättämistä
edeltävien kolmen vuoden aikana.

Perustelu

Tietovaatimukset kasvavat aina kun ylitetään tonnimääräinen kynnysarvo. Tämän seuraukset 
ovat suhteellisesti merkittävämmät, kun ylitetään 1 tonnin ja 10 tonnin rajat. Siksi 
pk-yrityksille on tarjottava tiettyä joustavuutta erityisesti hankintalähteiden osalta. Kolmen 
vuoden keskiarvolla varmistettaisiin, että kattavampia rekisteröintivaatimuksia sovelletaan 
vain, kun rekisteröijä on tietoisesti ylittänyt tietyn tonnimääräisen kynnysarvon.

Tarkistus 86
11 A ARTIKLA (uusi)

Riskiperusteinen testeistä luopuminen 
1. Rekisteröijien ei tarvitse suorittaa 
liitteissä VI, VII ja VIII täsmennettyjä
testejä, jos aineesta aiheutuvia riskejä
valvotaan asianmukaisesti 
erityisominaisuuksista saatavilla olevien 
tietojen perusteella ja jos altistuminen 
saadaan rajoitetuksi 
riskinhallintatoimenpiteillä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 
soveltamista.
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2. Komission on täsmennettävä liitteessä IX 
edellytykset riskiperusteiselle testeistä
luopumiselle, 130 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. 
Edellytyksissä on otettava huomioon  
altistumisen kohteeksi joutuvat ympäristön 
ja väestön eri osat, eri altistumisreitit sekä
altistumisen kesto ja tiheys liitteessä IV 
olevan 5 jakson perusteella sekä eläinten 
suojelu. Testien kustannusten ja hyötyjen 
oikeasuhtaisuuden varmistamiseksi 
edellytykset sille, miten asianmukainen 
valvonta osoitetaan, olisi pidettävä
kohtuullisina.

3. Riskiperusteinen testeistä luopuminen 
edellyttää rekisteröijältä, että tämä osoittaa 
vaara-asiakirjassa joko täyttävänsä kaikki
liitteessä IX täsmennetyt vaatimukset tai 
että aineesta aiheutuvia riskejä valvotaan 
asianmukaisesti ja tästä on viittaus 
kyseisiin kemikaaliturvallisuusraportin 
osiin.

Perustelu 
Testauksen olisi kohdistuttava rekisteröijän olettamiin altistumistilanteisiin. Testausta 
koskevissa liitteissä (liitteet VI–VIII) on täsmennetty erityissäännöt tietyistä testeistä
luopumiselle. Näiden sääntöjen lisäksi on vahvistettava yleissääntö, että rekisteröijä voi 
luopua testeistä pystyessään osoittamaan, että riskejä valvotaan asianmukaisesti riskeistä, 
altistumistilanteesta tai paikan päällä toteutettavista altistumisen valvontatoimista jo 
saatavilla olevien tietojen perusteella.

Tämän säännöksen soveltamisen helpottamiseksi komission olisi laadittava yleiset ohjeet, 
joissa otetaan huomioon 2 kohdassa vahvistetut altistustapojen luokat. Rekisteröijät voivat 
osoittaa myös omalla kohdallaan, että riskejä valvotaan asianmukaisesti. 

Tarkistus 87
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
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Näitä menetelmiä tarkistetaan ja 
parannetaan säännöllisesti, jotta voidaan 
vähentää selkärankaisilla tehtäviä testejä
sekä kokeisiin käytettävien eläinten 
määrää. Erityisesti jos Euroopan 
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien 
keskus (ECVAM) julistaa vaihtoehtoisen 
testausmenetelmän validiksi ja valmiiksi 
säännönmukaista hyväksyntää varten, 
kemikaaliviraston on 14 päivän kuluessa 
esitettävä ehdotus päätökseksi, jolla 
tarkistetaan tämän asetuksen kyseisiä
liitteitä siten, että eläinkoemenetelmä
korvataan vaihtoehtoisella menetelmällä.

Perustelu

Korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 22. Testimenetelmiä olisi automaattisesti 
päivitettävä, kun Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskus (ECVAM) on 
validoinut vaihtoehtoisen tutkimusmenetelmän.

Tarkistus 88
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Perustelu 

Kaikkien sellaisten jo suoritettujen testien toistaminen, jotka eivät ole vastanneet hyvän 
laboratoriokäytänteiden periaatteita, johtaisi tarpeettomiin selkärankaisilla tehtäviin 
kokeisiin. 
Siten kustannustehokkuus edellyttää, että kallista hyvän laboratoriokäytännön periaatteen 
soveltamista rajataan uusiin selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin. 

Muut tiedot (esim. fysikaalis-kemialliset tiedot) voidaan selvittää halvemmalla riittävän 
laadukkaasti.

Tarkistus 89
12 ARTIKLAN 4 KOHTA
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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 asetuksen toimivuutta huomattavasti. Koska ensimmäisen rekisteröijän on 
esitettävä tiedot aineen puhtaudesta (liite IV.2.), 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 90
12 ARTIKLAN 4 KOHTA

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, että myös sen 
puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu ovat 
samat, ja että hän toimittaa aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) 
antaman luvan.

Perustelu

On taattava tietojen saanti myös muista kuin eläimillä suoritetuista kokeista. Jälkimmäisistä
on säädetty jo muualla. Tämä tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin 
II osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 91
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13 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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:

Tarkistus 92
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 93
13 ARTIKLAN 4 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Altistuksen arvioinnissa ja riskien 
karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia 
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä
käyttötapoja tai käyttö- ja altistustapojen 
luokkia, ja sen perusteella on vahvistettava 
riskinhallintatoimenpiteet ja toiminnalliset 
edellytykset, jotka takaavat riskien 
asianmukaisen valvonnan.

Perustelu

Aineiden valmistajat eivät pysty arvioimaan yksityiskohtaisesti kaikkia mahdollisia 
käyttötilanteita. Tämä ei olisi myöskään toivottavaa, sillä turvallisten käyttötilanteiden liian 
yksityiskohtainen kuvaus rajoittaa aineen käytön edellyttämiä joustomahdollisuuksia. 
Turvallisten käyttötilanteiden liian yksityiskohtainen kuvaus edellyttäisi myös käyttöä
koskevien (mahdollisesti arkaluonteisten) tietojen laajamittaista luovuttamista aineen 
valmistajalle. Käyttö- ja altistustapaluokat eivät liity yksittäisiin käyttötilanteisiin. Tästä
syystä käyttö- ja altistustapaluokkien käsitteen käyttöönotto parantaa tiedonkulkua 
toimitusketjussa.

Tarkistus 94
13 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA
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(b) käyttö kosmeettisissa valmisteissa, jotka 
kuuluvat neuvoston direktiivin 76/768/ETY 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Perustelu 

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

Tarkistus 95
17 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo 
valmistaa ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo tuoda maahan ainetta 
yhteisössä, ne voivat muodostaa, 
noudattaessaan täysimääräisesti 
kilpailusääntöjä, 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

Säännös, joka antaa kahdelle saman aineen valmistajalle tai maahantuojalle mahdollisuuden 
muodostaa yhteenliittymän rekisteröintiä varten, on merkittävä edistysaskel kohti 
tehokkaampaa ja kustannusten kannalta realistisempaa kemikaalipolitiikkaa. Tällaisia 
yhteenliittymiä muodostettaessa on kuitenkin noudatettava täysimääräisesti kilpailusääntöjä
ja erityisesti EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa, jossa määrätään yritysten välisistä
sopimuksista ja päätöksistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista kilpailuun 
yhteismarkkinoilla.

Tarkistus 96
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Perustelu

Kustannusten jakamisessa olisi noudatettava joustavaa järjestelmää yhteenliittymien 
muodostumisen tukemiseksi (vrt. 10 artiklan 2 kohdan perustelu).
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Tarkistus 97
6 LUVUN OTSIKKO

ASTEITTAIN REKISTERÖITÄVIIN 
AINEISIIN JA ILMOITETTUIHIN 

AINEISIIN SOVELLETTAVAT 
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Poistetaan.

Tarkistus 98
OTSIKKO II A (uusi)

AINEIDEN REKISTERÖINTIIN 
SOVELLETTAVAT 

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Perustelu 

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

Tarkistus 99
I LUKU (uusi)

PERIAATTEET

Tarkistus 100
20 A ARTIKLAN OTSIKKO (uusi)

Siirtymäsäännösten soveltaminen

Tarkistus 101
21 ARTIKLA
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2 a. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta 
yhdeksän vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 102
22 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 103
- I LUKU (uusi)

ESIREKISTERÖINTI

Perustelu 

Näillä tarkistuksilla otetaan käyttöön yksi yhteinen esirekisteröintiä koskeva määräaika, jota 
sovelletaan kaikkiin asteittain rekisteröitäviin aineisiin. Esirekisteröidyt aineet kirjataan 
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ainerekisteriin ja julkaistaan. Ainerekisteriin kirjaaminen takaa markkinoilla olevien 
asteittain rekisteröitävien aineiden avoimuuden, ja siinä ilmoitetaan aikaisin määräaika 
kunkin aineen rekisteröinnille.

Näillä tarkistuksilla kannustetaan yhteenliittymien muodostamista, suojellaan eläimiä ja 
vähennetään yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi ne helpottavat kemikaaliviraston 
työn organisointia asteittain rekisteröitävien aineiden yhteydessä.

Tarkistus 104
22 A ARTIKLA (uusi)

22 a artikla

Ainerekisteriin ilmoittamista koskeva 
velvollisuus

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka 
valmistaa tai tuo ainetta maahan vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on toimitettava 
kemikaalivirastolle 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ainerekisteriin sisällyttämistä varten 
viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

2. Kemikaalivirastolle on ilmoitettava 
108 artiklassa vahvistetussa muodossa 
seuraavat tiedot:
a) valmistajan tai maahantuojan nimi ja 
osoite sekä yhteyshenkilön nimi; ja 
mahdollisen edustajan nimi 22 b artiklan 
3 kohdan mukaisesti;

b) selvitys siitä, onko 22 b artiklan 
2 kohdan mukaiseen valmistajan tai 
maahantuojan tai nimetyn edustajan 
nimen ja osoitteen julkaisemiseen saatu 
suostumus;
c) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi 
sekä mahdollinen EINECS- ja CAS-
numero;

d) portaittain ilmaistut vuosittaiset 
tuotantomäärät (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 
1000 t);
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e) viittaus toksikologisiin ja 
ekotoksikologisiin päätepisteisiin, joita 
koskevia tietoja valmistajalla tai 
maahantuojalla on selkärankaisilla 
teettämiinsä eläinkokeisiin perustuvien 
asianmukaisten tutkimusten ansiosta;

f) selvitys siitä, käytetäänkö ainetta 
yksinomaan tehtaassa käytettävänä tai 
kuljetettavana eristettynä välituotteena;

g) alustavat tiedot käyttö- ja 
altistustapaluokista liitteessä IV olevan 
5 jakson mukaisesti;
h) selvitys siitä, onko valmistaja tai 
maahantuoja valmis osallistumaan 
10 artiklan mukaiseen yhteenliittymään.

3. Jos edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on umpeutunut, 
kemikaalivirasto voi perustelluissa 
tapauksissa hyväksyä kuuden kuukauden 
kuluessa tehdyn, 2 kohdan mukaisen 
aineen jälki-ilmoittamisen ainerekisteriin
22 b artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos 
kemikaalivirasto hylkää jälki-ilmoituksen, 
päätökseen voidaan hakea muutosta 87, 88 
ja 89 artiklan säännösten mukaisesti.

4.Rekisteröijät, jotka eivät toimita 
2 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi 
vedota 21 artiklaan.

5. Kemikaaliviraston on annettava 
22 a artiklan mukaiselle ainerekisteriin 
ilmoittamiselle numero 
(esirekisteröintinumero) ja kirjattava 
ajankohta, jona kemikaalivirasto on 
vastaanottanut ilmoituksen on jätetty 
kemikaalivirastolle. Kemikaaliviraston on 
ilmoitettava viipymättä rekisteröintinumero 
ja vastaanottamisen ajankohta 
asianomaiselle valmistajalle tai 
maahantuojalle. 

Perustelu 

Näillä tarkistuksilla otetaan käyttöön yksi yhteinen esirekisteröintiä koskeva määräaika, jota 
sovelletaan kaikkiin asteittain rekisteröitäviin aineisiin. Esirekisteröidyt aineet kirjataan 
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ainerekisteriin ja julkaistaan. Ainerekisteriin kirjaaminen takaa markkinoilla olevien 
asteittain rekisteröitävien aineiden avoimuuden, ja siinä ilmoitetaan aikaisin määräaika 
kunkin aineen rekisteröinnille.

Näillä tarkistuksilla kannustetaan yhteenliittymien muodostamista, suojellaan eläimiä ja 
vähennetään yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi ne helpottavat kemikaaliviraston 
työn organisointia asteittain rekisteröitävien aineiden yhteydessä.

Tarkistus 105
22 B ARTIKLA (uusi)

22 B artikla

Ainerekisteri

1. Kemikaalivirasto pitää yllä
ainerekisteriä, jossa on 22 a artiklan 
mukaiset tiedot.
2. Kemikaalivirasto julkaisee kuukauden 
kuluttua 22 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ilmoittamista koskevan 
määräajan päätyttyä seuraavat tiedot: 
a) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi 
sekä mahdollinen EINECS- ja CAS-
numero;

b) tarvittaessa valmistajan tai 
maahantuojan nimi ja osoite, mikäli tähän 
on saatu suostumus 22 a artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti;

c) viittaus siihen, mistä toksikologisista ja 
ekotoksikologisista päätepisteistä on 
saatavilla tutkimuksia, jotka perustuvat 
selkärankaisilla tehtyihin eläinkokeisiin;

d) aikaisin määräaika kunkin aineen 
rekisteröinnille 21 artiklan mukaisesti.
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3. Valmistaja ja maahantuoja voi nimittää
edustajakseen luonnollisen tai yhteisön 
alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön, ja 
tämä on julkaistava verkkosivulla. Jos 
kyseisen edustajan nimi on ilmoitettu 
kemikaalivirastolle 22 a artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, kemikaaliviraston 
ei tarvitse julkaista valmistajan tai 
maahantuojan henkilöllisyyttä 2 kohdan 
mukaisesti.

4. Kemikaalivirasto julkaisee 22 a artiklan 
3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä jälki-
ilmoituksia koskevat, edellä 2 kohdan 
mukaiset tiedot kuukauden kuluessa jälki-
ilmoituksia koskevan määräajan 
päättymisestä.

5. Jatkokäyttäjien on ilmoitettava vuoden 
kuluessa 22 b artiklan 2 kohdan 
mukaisesta ainerekisterin julkaisemisesta 
kemikaalivirastolle toksikologisia ja 
ekotoksikologisia päätepisteitä koskevista 
tutkimuksista, jotka perustuvat heidän 
selkärankaisilla teettämiinsä
eläinkokeisiin. Kemikaalivirasto täydentää
ainerekisteriä ja julkaisee täydennyksen 
13 kuukauden kuluessa rekisterin 
julkaisemisesta.

Perustelu 

Näillä tarkistuksilla otetaan käyttöön yksi yhteinen esirekisteröintiä koskeva määräaika, jota 
sovelletaan kaikkiin asteittain rekisteröitäviin aineisiin. Esirekisteröidyt aineet kirjataan 
ainerekisteriin ja julkaistaan. Ainerekisteriin kirjaaminen takaa markkinoilla olevien 
asteittain rekisteröitävien aineiden avoimuuden, ja siinä ilmoitetaan aikaisin määräaika 
kunkin aineen rekisteröinnille.

Asteittain rekisteröitävien aineiden julkaiseminen aikaisessa vaiheessa mahdollistaa 
tiedonvaihdon valmistajien ja maahantuojien välillä niiden laatiessa rekisteröintiasiakirjoja 
sekä aineiden toimittajien ja jatkokäyttäjien välillä. Jatkokäyttäjät tietävät, mitä aineita 
heidän toimittajansa käyttävät. Jos toimittaja ei ole esirekisteröinyt ainetta 18 kuukauden 
kuluessa, jatkokäyttäjä voi joko etsiä uuden toimittajan tai ryhtyä valmistamaan tai 
maahantuomaan ainetta itse, jolloin hänellä on kuusi kuukautta lisäaikaa esirekisteröidä
aine.

Tarkistus 106
23 ARTIKLAN 1 KOHTA
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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.

Perustelu

Nämä tarkistukset (ja jäljempänä oleva) varmistavat, että tietojen pakollinen yhteiskäyttöön 
antaminen ulotetaan koskemaan tietoja, jotka ovat peräisin muilla kuin selkärankaisilla 
tehdyistä eläinkokeista. OSORin (yksi aine – yksi rekisteröinti) tarkoitus on lisätä terveyden ja 
ympäristön suojelua, samalla kun sen tarkoituksena on varmistaa teollisuuden resurssien 
paras mahdollinen käyttäminen siten, että kaikki riskejä koskevat tiedot annetaan 
yhteiskäyttöön.

Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistus 107
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. Kemikaalivirasto voi antaa vapaasti 
kaikkien muiden rekisteröijien tai 
mahdollisten rekisteröijien käyttöön 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
tutkimuksista, jotka on toimitettu 
rekisteröinnin yhteydessä vähintään 15 vuotta 
aiemmin.

Perustelu

Tietojen luovuttaminen merkitsee huomattavaa puuttumista tekijänoikeuksiin. Niiden 
luovuttaminen muiden käyttöön voisikin tapahtua vasta 15 vuoden kuluttua niiden 
rekisteröimisestä.

Tarkistus 108
23 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Mahdollinen rekisteröijä nimittää
kolmannen osapuolen osallistumaan 
tietojenvaihtofoorumiin. Edustajan nimeä
käytetään tätä osastoa koskevissa tiedoissa. 
Edustajalla on oltava riittävästi kokemusta 
vaaratietojen tulkinnasta.
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Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön yksi aine – yhdet tiedot -periaate. Poistaa 4 kohdan, koska se 
on muuttunut tarpeettomaksi (liittyy tarkistukseen 77).

Tarkistus 109
23 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Jatkokäyttäjä voi nimittää kolmannen 
osapuolen edustajakseen osallistumaan 
tietojenvaihtofoorumiin.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön yksi aine – yhdet tiedot -periaate. Poistaa 4 kohdan, koska se 
on muuttunut tarpeettomaksi (liittyy tarkistukseen 77).

Tarkistus 110
24 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Ennen kuin selkärankaisilla tehdään testejä
rekisteröintiin liittyvien tietovaatimusten 
täyttämiseksi, on sovellettava 2, 3 ja 4 
kohtaa. Mahdollisen rekisteröijän on 
tiedusteltava kemikaalivirastolta, onko 
rekisteröintiä jo haettu samalle aineelle. 
Hänen on toimitettava tiedustelun mukana 
kemikaalivirastolle kaikki seuraavat tiedot:

(a) omat tunnistetietonsa;

(b) aineen tunnistetiedot liitteessä IV 
olevan 2.1 ja 2.3 jakson mukaisesti;
(c) selostus siitä, mitkä tietovaatimukset 
edellyttäisivät hänen tekevän uusia 
tutkimuksia selkärankaisilla.

Perustelu

Säilyttää velvoitteen saattaa yhteiskäyttöön kaikki eläimiä koskevat tiedot ja laajentaa sen 
rekisteröijän oikeudeksi vaatia muiden tietojen saattamista yhteiskäyttöön.

Tarkistus 111
24 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Mahdollisen rekisteröijän on tutkittava 
73 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettua tietokantaa selvittääkseen, 
onko sama aine jo rekisteröity.

2. Mahdollinen rekisteröijä voi toimittaa 
luettelon tietovaatimuksista, jotka 
edellyttäisivät hänen tekevän uusia 
tutkimuksia, mainiten 1 kohdan (a) ja 
(b) alakohdassa mainitut tiedot.

Perustelu

Säilytetään velvoite antaa yhteiskäyttöön kaikki eläimiä koskevat tiedot ja laajennetaan sitä
siten, että rekisteröijille annetaan oikeus vaatia muitakin tietoja annettaviksi yhteiskäyttöön.

Tarkistus 112
24 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) omat tunnistetietonsa;

(b) aineen tunnistetiedot liitteessä IV 
olevan 2.1 ja 2.3 jakson mukaisesti;
(c) selostus siitä, mitkä tietovaatimukset 
edellyttäisivät hänen tekevän uusia 
tutkimuksia selkärankaisilla.

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

Perustelu

Säilytetään velvoite antaa yhteiskäyttöön kaikki eläimiä koskevat tiedot ja laajennetaan sitä
siten, että rekisteröijille annetaan oikeus vaatia muitakin tietoja annettaviksi yhteiskäyttöön.

Tarkistus 113
24 ARTIKLAN 5 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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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 selvittää, salliiko aiempi 
rekisteröijä tunnistetietojensa 
luovuttamisen. Jos tämä hyväksyy asian, 
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.

Perustelu

Aiemman rekisteröijän tunnistetiedot kuuluvat 116 artiklan mukaan luottamuksellisiin 
tietoihin.

Tarkistus 114
25 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity 
aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin 
15 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.

Tarkistus 115
25 ARTIKLAN 5 KOHTA



PE 357.851v02-00 74/174 AD\580429FI.doc

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) 
kemikaaliviraston vahvistaman 
kohtuullisen osuuden.

Perustelu

Kustannukset on jaettava oikeudenmukaisesti ja suhteutetusti kemikaaliviraston tekemien 
päätösten perusteella. Tarkistus liittyy III osastoon, tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien 
testien välttäminen, sisältyviin artikloihin tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus 116
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
kemikaaliviraston vahvistama kohtuullinen 
osuus, ja vaateelle voidaan hakea 
täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

Perustelu

Kustannukset on jaettava oikeudenmukaisesti ja suhteutetusti kemikaaliviraston tekemien 
päätösten perusteella. Tarkistus liittyy III osastoon, tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien 
testien välttäminen, sisältyviin artikloihin tehtyihin muihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 117
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
kohtuullinen osuus kustannuksista, ja 
vaateelle voidaan hakea täytäntöönpanoa 
kansallisissa tuomioistuimissa.

Tarkistus 118
26 ARTIKLA

Asteittain rekisteröitäviä aineita koskeva 
ennakkorekisteröintivelvollisuus

Poistetaan.

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;
(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä
yhteyshenkilön nimi;

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

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

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

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

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

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

Perustelu 

Tätä artiklaa ei enää tarvita uuden 22 a–d artiklan takia .

Tarkistus 119
27 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kaikki valmistajat, maahantuojat ja 
jatkokäyttäjät, jotka ovat toimittaneet tietoja 
kemikaalivirastolle 26a artiklan mukaisesti 
ja kaikki saman asteittain rekisteröitävän 
aineen rekisteröijät, ovat osapuolina 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa 21 artiklan 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymiseen asti.

Perustelu

Yhdessä 5 artiklan 4 kohtaan ja 43 a artiklaan tehtävien tarkistusten kanssa sekä 111 artiklan 
2 kohdan b alakohdan nykyisen tekstin kanssa tämä tarkistus kannustaa rekisteröijiä
voimakkaasti siihen, että he sopisivat vaaroja koskevien tietojen tulkinnasta, tarkoituksena 
aikaansaada yhdet tiedot ainetta kohti. Tämä tarkistus myös selventää tietojenvaihtofoorumin 
kestoa sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat pieniä määriä rekisteröivien pk-yritysten 
saatavilla.

Tarkistus 120
27 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
pyrittävä kaikin tavoin pääsemään 
sopimukseen keskenään vaihtamiensa 
tietojen tulkinnasta. Tämä koskee 
erityisesti 110 artiklan 1 kohdan (c), (d) ja 
(e) alakohdan elementtejä.
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Perustelu

Yhdessä 5 artiklan 4 kohtaan ja 43 a artiklaan tehtävien tarkistusten kanssa sekä 111 artiklan 
2 kohdan b alakohdan nykyisen tekstin kanssa tämä tarkistus kannustaa rekisteröijiä
voimakkaasti siihen, että he sopisivat vaaroja koskevien tietojen tulkinnasta, tarkoituksena 
aikaansaada yhdet tiedot ainetta kohti. Tämä tarkistus myös selventää tietojenvaihtofoorumin 
kestoa sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat pieniä määriä rekisteröivien pk-yritysten 
saatavilla.

Tarkistus 121
27 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Jos liitteiden V ja VI soveltamisen 
kannalta välttämättömiä tietoja ei ole 
saatavissa tietojenvaihtofoorumissa, 
kunkin tietojenvaihtofoorumin puitteissa 
tehdään vain yksi testi siten, että yksi 
foorumin jäsen toimii muiden jäsenten 
puolesta.

Perustelu

27 artiklan 2 a kohta sallii kolmannen osapuolen käyttämisen potentiaalisen rekisteröijän 
edustamiseen tietojenvaihtofoorumissa. Tämä antaa potentiaalisille rekisteröijille 
mahdollisuuden salata identiteettinsä muilta potentiaalisilta rekisteröijiltä. Niiden on 
kuitenkin ilmoitettava nimensä kemikaalivirastolle.

Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistus 122
27 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)

2 c. Jos liitteiden VII  ja VIII soveltamisen 
kannalta välttämättömiä tietoja ei ole 
saatavissa tietojenvaihtofoorumissa, 
kaikissa liitteiden VII ja VIII mukaisia 
uusia testejä koskevissa ehdotuksissa on 
ilmoitettava, mikä yritys tekee kunkin testin 
siinä tapauksessa, että testiä tarvitaan.

Perustelu

27 artiklan 2 a kohta sallii kolmannen osapuolen käyttämisen potentiaalisen rekisteröijän 
edustamiseen tietojenvaihtofoorumissa. Tämä antaa potentiaalisille rekisteröijille 
mahdollisuuden salata identiteettinsä muilta potentiaalisilta rekisteröijiltä. Niiden on 
kuitenkin ilmoitettava nimensä kemikaalivirastolle.
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Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistus 123
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Ennen testien suorittamista selkärankaisilla 
rekisteröintiin liittyvien tietovaatimusten 
täyttämiseksi tietojenvaihtofoorumin 
osapuolten on selvitettävä 26 artiklassa
tarkoitettua tietokantaa tutkimalla ja 
tiedustelemalla asiaa fooruminsa piirissä, 
onko asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. 
Jos jollakin foorumin osapuolella on 
hallussaan asiaankuuluva tutkimus, kyseisen 
foorumin sen osapuolen, jonka olisi 
suoritettava testi selkärankaisilla, on 
pyydettävä kyseistä tutkimusta kahden 
kuukauden kuluessa 26 artiklan 2 
kohdassa säädetystä määräajasta.

1. Ennen testien suorittamista selkärankaisilla 
rekisteröintiin liittyvien tietovaatimusten 
täyttämiseksi tietojenvaihtofoorumin 
osapuolten on selvitettävä 22 b artiklassa
tarkoitettua ainerekisteriä tutkimalla ja 
tiedustelemalla asiaa fooruminsa piirissä, 
onko asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. 
Jos jollakin foorumin osapuolella on 
hallussaan asiaankuuluva tutkimus, kyseisen 
foorumin sen osapuolen, jonka olisi 
suoritettava testi selkärankaisilla, on 
pyydettävä kyseistä tutkimusta.

Perustelu 

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

Tehtyjä selkärankaistutkimuksia koskevaa vaatimusta ei pitäisi kytkeä määräaikaan, koska 
tutkimuksia tarvitaan joko 22 c artiklassa tarkoitettuja olennaisia tietoja koottaessa tai 
rekisteröintiajankohtana. Lisäksi tutkimuksia on voitava vaatia aiemmin, jos tarkoituksena on 
toteuttaa rekisteröinti varhaisempana ajankohtana.

Tarkistus 124
28 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)
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1 a. Ennen testien suorittamista 
selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien 
tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä 26 artiklassa tarkoitettua 
tietokantaa tutkimalla ja tiedustelemalla 
asiaa fooruminsa piirissä, onko 
asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on 
hallussaan asiaankuuluva tutkimus, 
kyseisen foorumin sen osapuolen, jonka 
olisi suoritettava testi selkärankaisilla, on 
pyydettävä kyseistä tutkimusta kahden 
kuukauden kuluessa 26 artiklan 
2 kohdassa säädetystä määräajasta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella luodaan velvoite antaa pyydettäessä yhteiskäyttöön sellaiset tiedot, jotka 
eivät liity eläinkokeisiin. Sillä myös selvennetään, keiden tietojenvaihtofoorumin osapuolten 
olisi suoritettava testaus. Lisäksi sillä selvennetään se, että pieniä määriä rekisteröivien 
pk-yritysten ei tarvitse pyytää ja maksaa tiedoista ennen kuin niiden rekisteröinnin 
suorittaminen on lähellä.

Tarkistus 125
28 ARTIKLAN 1 B KOHTA(uusi)

1 b. 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.

Perustelu

Tällä tarkistuksella luodaan velvoite antaa pyydettäessä yhteiskäyttöön sellaiset tiedot, jotka 
eivät liity eläinkokeisiin. Sillä myös selvennetään, keiden tietojenvaihtofoorumin osapuolten 
olisi suoritettava testaus. Lisäksi sillä selvennetään se, että pieniä määriä rekisteröivien 
pk-yritysten ei tarvitse pyytää ja maksaa tiedoista ennen kuin niiden rekisteröinnin 
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suorittaminen on lähellä.

Tarkistus 126
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos kenelläkään foorumin osapuolella ei 
ole saatavilla asiaankuuluvaa selkärankaisilla 
tehtyä tutkimusta, osapuolen on otettava 
yhteyttä muihin kyseisen foorumin 
osapuoliin, jotka ovat toimittaneet tietoja 
aineen samasta tai samankaltaisesta 
käyttötavasta ja joiden olisi mahdollisesti 
suoritettava kyseinen tutkimus. Osapuolten 
on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen siitä, kuka 
suorittaa tutkimuksen muiden osapuolten 
puolesta.

2. Jos kenelläkään foorumin osapuolella ei 
ole saatavilla asiaankuuluvaa selkärankaisilla 
tehtyä tutkimusta tiettyä käyttö- ja 
altistustapojen luokkaa varten, osapuolen 
on otettava yhteyttä muihin kyseisen 
foorumin osapuoliin, jotka ovat toimittaneet 
tietoja asiasta ja joiden olisi mahdollisesti 
suoritettava kyseinen tutkimus. Osapuolten 
on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen siitä, kuka 
suorittaa tutkimuksen muiden osapuolten 
puolesta.

Perustelu

Tarkistus on seurausta käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Samalla tekstiä
yksinkertaistetaan.

Tarkistus 127
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos kenelläkään foorumin osapuolella ei 
ole saatavilla asiaankuuluvaa selkärankaisilla 
tehtyä tutkimusta, osapuolen on otettava 
yhteyttä muihin kyseisen foorumin 
osapuoliin, jotka ovat toimittaneet tietoja 
aineen samasta tai samankaltaisesta 
käyttötavasta ja joiden olisi mahdollisesti 
suoritettava kyseinen tutkimus. Osapuolten 
on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen siitä, kuka 
suorittaa tutkimuksen muiden osapuolten 
puolesta.

2. Jos kenelläkään foorumin osapuolella ei 
ole saatavilla asiaankuuluvaa selkärankaisilla 
tehtyä tutkimusta, osapuolen on otettava 
yhteyttä muihin kyseisen foorumin 
osapuoliin, jotka ovat toimittaneet tietoja 
aineen samasta tai samankaltaisesta 
käyttötavasta ja joiden olisi mahdollisesti 
suoritettava kyseinen tutkimus. Osapuolten 
on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen siitä, kuka 
suorittaa tutkimuksen kaikkien niiden 
osapuolten puolesta, jotka tarvitsevat sitä
rekisteröinnin suorittamiseen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella luodaan velvoite antaa pyydettäessä yhteiskäyttöön sellaiset tiedot, jotka 
eivät liity eläinkokeisiin. Sillä myös selvennetään, keiden tietojenvaihtofoorumin osapuolten 
olisi suoritettava testaus. Lisäksi sillä selvennetään se, että pieniä määriä rekisteröivien 
pk-yritysten ei tarvitse pyytää ja maksaa tiedoista ennen kuin niiden rekisteröinnin 
suorittaminen on lähellä.
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Tarkistus 128
28 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen 
haltija kieltäytyy toimittamasta joko näyttöä
kyseisen tutkimuksen kustannuksista tai itse 
tutkimusta toiselle osapuolelle (osapuolille), 
Kemikaalivirasto varmistaa, että tietoja 
vaihdetaan ja että maksu on 
oikeudenmukainen ja oikeasuhtainen.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että tietoja voidaan vaihtaa ja että pk-yrityksille ei 
aiheudu kohtuuttoman korkeita kustannuksia. Tämä tarkistus liittyy muihin tietojen 
yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan III osaston artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 129
28 A ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Toimivalta ja oikeussuoja

Tarkistus 130
28 A ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

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

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

Tarkistus 131
28 A ARTIKLAN 2 KOHTA (uusi)

2. Kemikaaliviraston tämän osaston 
mukaisesti tekemiin päätöksiin voidaan 
hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Perustelu 

Muutoksenhakuoikeus olisi vahvistettava keskitetysti.

Tarkistus 132
28 A ARTIKLA (uusi)

28 a artikla
1. Jos useita samaa ainetta alle 10 tonnin 
määrissä valmistavia rekisteröijiä
vaaditaan antamaan liitteessä V 
täsmennettyjä lisätietoja samasta aineesta 
43 artiklan a kohdan mukaisesti, 
kemikaalivirasto ilmoittaa kaikille näille 
rekisteröijille muiden rekisteröijien 
henkilöllisyyden. Rekisteröijillä on kuusi 
kuukautta aikaa päättää, kuka hankkii 
tiedot kaikkien puolesta.
2. Jos sopimukseen ei päästä, 
kemikaalivirasto määrää tietojen 
keräämisestä eniten kokemusta omaavan 
rekisteröijän keräämään tietoja.
3. Puuttuvien tietojen keräämisen 
kustannukset jaetaan tasan kaikkien 
kyseisen aineen rekisteröijien kesken, jos 
sopimuksella ei toisin ole päätetty.

Perustelu

Niiden aineiden, jotka useat valmistajat ovat rekisteröineet, lisätietojen keräämisen 
kustannukset on jaettava rekisteröijien kesken tasapuolisesti. "Yksi aine – yksi rekisteröinti" 
-periaatetta olisi sovellettava, jotta alhaisia määriä valmistavien, erityisesti pk-yritysten, 
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kustannuksia voidaan laskea entisestään. Kun yksi rekisteröijä kerää lisätiedot kaikkien 
puolesta, sillä eliminoidaan myös tarve päästä yhteisymmärrykseen testitulosten tulkinnasta.

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 134
29 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Perustelu 

Vaarallisia aineita koskeva käyttöturvallisuustiedote on toimitettava jatkokäyttäjille 
automaattisesti.
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Tarkistus 135
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

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

Perustelu 

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

Tarkistus 136
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

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

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään alkuperäistä tarkistusta 135 käyttö- ja altistustapojen luokkien 
käyttöönoton johdosta.

Tarkistus 137
29 ARTIKLAN 7 KOHTA
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7. Yksilöityjen käyttötapojen osalta 
jatkokäyttäjän on käytettävä hänelle 
toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen 
soveltuvia tietoja.

7. Yksilöityjen käyttötapojen tai käyttö- ja 
altistustapojen luokkien osalta 
jatkokäyttäjän on käytettävä hänelle 
toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen 
soveltuvia tietoja.

Perustelu 

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

Tarkistus 138
29 ARTIKLAN 8 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

Perustelu 

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

Tarkistus 139
29 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi) 

8 a. Komissio organisoi 
käyttöturvallisuustiedotteiden 
vähimmäisvaatimusten teknisten ohjeiden 
kehittämisen, jotta kaikille toimijoille 
toimitusketjussa sekä taaksepäin että
eteenpäin annetaan selkeitä ja 
asianmukaisia tietoja.

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) voivat olla hyviä välineitä toimittaa tietoja taakse- ja 
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eteenpäin sekä aineiden että valmisteiden toimitusketjuissa. SDS:t täyttävät kuitenkin 
tarkoituksensa, kun ne ovat täydellisiä. Näin ollen komission olisi kehitettävä tekniset ohjeet, 
jotka sisältävät SDS:n laatimista koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 140
30 ARTIKLA, OTSIKKO

Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa 
eteenpäin aineista ja valmisteista, joista ei
edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta

Velvollisuus tiedottaa toimitusketjussa 
eteenpäin aineista ja valmisteista, joista ei 
toimiteta käyttöturvallisuustiedotetta

Perustelu

Korjaus alkuperäiseen tarkistukseen 138.

Tarkistus 141
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Kaikkien ainetta sellaisenaan tai 
valmisteessa koskevan toimitusketjun 
toimijoiden, joiden ei tarvitse toimittaa 
käyttöturvallisuustiedotetta 29 artiklan 
mukaisesti, on ilmoitettava seuraavat tiedot 
toimitusketjussa eteenpäin välittömälle 
jatkokäyttäjälle tai jakelijalle:

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

Perustelu 

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

Tarkistus 142
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

Ei olisi asianmukaista, että käyttöturvallisuustiedotteeseen olisi sisällytettävä valmisteiden 
vaarallisiksi luokittelemattomien aineiden rekisteröintinumero, kun taas vaarallisten 
valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteeseen olisi sisällytettävä vain vaaralliset ainesosat, 
mutta ei vaarattomia ainesosia, ja ilmoitettava niiden rekisteröintinumero.
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Tarkistus 143
30 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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:

Perustelu

Mahdollistaa uuden teknologian käyttämisen tietojen toimittamisessa.

Tarkistus 144
31 A ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Velvollisuus toimittaa tiedot tuotteiden 
sisältämistä aineista

Perustelu

Valmistajien, vähittäismyyjien ja kuluttajien on voitava tietää, sisältyykö jokin tietty aine 
lopputuotteeseen, sekä tarvittaessa ottaa selville tai valita turvallisempi vaihtoehto.

Tarkistus 145
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla

Jatkokäyttäjät, jotka sisällyttävät 
tuotteeseen aineen tai valmisteen, josta on 
laadittu käyttöturvallisuustiedote, ja jotka 
sen jälkeen käsittelevät tai 
jatkoprosessoivat mainittua tuotetta, 
toimittavat käyttöturvallisuustiedotteen 
kaikille tuotteen tai sen johdannaisen 
vastaanottajalle. Kuluttaja ei ole 
vastaanottaja.

Kuluttajilla on oikeus saada pyytää
valmistajalta tai maahantuojalta tietoja 
näiden valmistamaan tai maahantuomaan 
tuotteeseen sisältyvistä aineista.
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Tarkistus 146
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
tietojen yhteiskäyttöä koskevia säännöksiä
sovelletaan sellaisinaan jatkokäyttäjiin.

Perustelu

Jos jatkokäyttäjillä ei ole mahdollisuutta antaa tietoja suoraan kemikaalivirastolle, heidän 
tietosuojaoikeutensa olisi vakavasti vaaranalainen. Muussa tapauksessa tiedot annetaan 
toimittajalle, ilman että jatkokäyttäjä voi valvoa mainittujen tietojen käyttämistä.

Tarkistus 147
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 148
34 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Rekisteröityjen aineiden osalta valmistajan 
tai maahantuojan on noudatettava 13 
artiklassa säädettyjä velvollisuuksia ennen 
kuin hän seuraavan kerran toimittaa ainetta 
pyynnön esittäneelle jatkokäyttäjälle, 
edellyttäen että pyyntö on esitetty vähintään 
kuukautta ennen toimitusta tai kuukauden 
kuluessa pyynnöstä, sen mukaan kumpi 
näistä ajankohdista on myöhäisempi. 
Asteittain rekisteröitävien aineiden osalta 
valmistajan tai maahantuojan on 
noudatettava tätä pyyntöä ja 13 artiklassa 
säädettyjä velvollisuuksia ennen 21 artiklassa 
säädettyä asianomaista määräaikaa, 
edellyttäen että jatkokäyttäjä esittää
pyyntönsä viimeistään 12 kuukautta ennen 
kyseistä määräaikaa.

3. Rekisteröityjen aineiden osalta valmistajan 
tai maahantuojan on noudatettava 13 
artiklassa säädettyjä velvollisuuksia ennen 
kuin hän seuraavan kerran toimittaa ainetta 
käyttötavan tai käyttö- ja altistustapojen 
luokat ilmoittaneelle jatkokäyttäjälle, 
edellyttäen että pyyntö on esitetty vähintään 
kuukautta ennen toimitusta tai kuukauden 
kuluessa pyynnöstä, sen mukaan kumpi 
näistä ajankohdista on myöhäisempi. 
Asteittain rekisteröitävien aineiden osalta 
valmistajan tai maahantuojan on 
noudatettava tätä pyyntöä ja 13 artiklassa 
säädettyjä velvollisuuksia ennen 21 artiklassa 
säädettyä asianomaista määräaikaa, 
edellyttäen että jatkokäyttäjä esittää
pyyntönsä viimeistään 12 kuukautta ennen 
kyseistä määräaikaa.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään alkuperäistä tarkistusta 142 pk-yritysten hyväksi. On vaadittava 
ainoastaan käyttö- ja altistustapojen luokkien ilmoittamista, ei erityiskäyttötapojen 
ilmoittamista. Tällä on erityisen suuri merkitys pk-yrityksille. Katso myös 3 artiklan 25 kohtaa 
koskevan tarkistuksen 4 perustelu. Tämä ei sulje pois yritysten mahdollisuutta ilmoittaa myös 
erityskäyttötavat, mikäli yritys liiketoiminnallisista syistä niin haluaa tehdä.

Tarkistus 149
34 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Perustelu 



AD\580429FI.doc 91/174 PE 357.851v02-00

FI

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

Tarkistus 150
35 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Ennen sellaisen aineen käytön aloittamista, 
joka ei sisälly asianomaisessa 
käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitettuihin 
altistusskenaarioihin tai käyttö- ja 
altistustapojen luokkiin, jotka
toimitusketjun aiempi toimija on rekisteröinyt 
5 tai 16 artiklan mukaisesti, jatkokäyttäjän on 
toimitettava kemikaalivirastolle tämän 
artiklan 2 kohdassa täsmennetyt tiedot.

Perustelu

Tarkistus on seurausta käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Samalla tekstiä
yksinkertaistetaan.

Tarkistus 151
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista);

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

Tarkistus 152
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA
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(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä
lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä
tarpeellisena 
kemikaaliturvallisuusarviointinsa 
täydentämiseksi.

Poistetaan.

Perustelu 

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

Tarkistus 153
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Kun tiedot ovat käytettävissä, toimitaan 
25 artiklan säännösten mukaisesti.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy läheisesti ja se on johdonmukainen 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 
24 artiklan 5 kohtaan ja 25 artiklan 1 kohtaan sekä 26 artiklan 1 kohtaan tehtyjen 
tarkistusten kanssa. Tarkistuksella pyritään torjumaan se mahdollisuus, että muilla kuin 
selkärankaisilla tehtävien testien tuloksien antaminen olisi luottamuksellista, joten kyseinen 
säännös poistetaan. Tietojen saatavuus on välttämätöntä pk-yrityksille.

Tarkistus 154
OTSIKKO VI

AINEIDEN ARVIOINTI ARVIOINTI

Perustelu

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

Tarkistus 155
37 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

Tämän osaston soveltamisala rajoittuu 
aineisiin, jotka edellyttävät II osaston 
mukaista rekisteröintiä. 

Perustelu

Arviointimenettely perustuu rekisteröinnin avulla saatuihin tietoihin. Tämä käy ilmi 
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esimerkiksi 44 artiklasta, jossa on vahvistettu lisätietopyyntöjä koskeva menettely ja jossa 
viitataan selvästi ainoastaan rekisteröijiin ja josta käy ilmi, että arviointia koskevaa osastoa 
sovelletaan ainoastaan rekisteröitäviin aineisiin. Ei ole järkevää arvioida aineita, jotka on 
vapautettu rekisteröinnistä. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin. Polymeerit on jätettävä kokonaan Reach-asetuksen ulkopuolelle. Niitä
varten on itse asiassa laadittava omat säädöksensä.

Tarkistus 156
37 ARTIKLAN 1 KOHTA

Polymeerit on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta arvioinnista.

Polymeerit on vapautettu arvioinnista.

Perustelu

Arviointimenettely perustuu rekisteröinnin avulla saatuihin tietoihin. Tämä käy ilmi 
esimerkiksi 44 artiklasta, jossa on vahvistettu lisätietopyyntöjä koskeva menettely ja jossa 
viitataan selvästi ainoastaan rekisteröijiin ja josta käy ilmi, että arviointia koskevaa osastoa 
sovelletaan ainoastaan rekisteröitäviin aineisiin. Ei ole järkevää arvioida aineita, jotka on 
vapautettu rekisteröinnistä. Polymeerit on jätettävä kokonaan Reach-asetuksen ulkopuolelle. 
Niitä varten on itse asiassa laadittava omat säädöksensä.

Tarkistus 157
38 ARTIKLA, OTSIKKO

Toimivaltainen viranomainen Kemikaaliviraston vastuu asiakirja-
aineistojen arvioinnista

Perustelu

Euroopan kemikaaliviraston asemaa arviointivaiheessa on vahvistettava. Ehdotamme, että
kemikaalivirasto hoitaa keskitetysti testausehdotusten ja asiakirjojen arvioinnin. Lisäksi 
kemikaaliviraston on voitava tukeutua jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja arviointilaitosten 
eurooppalaiseen verkostoon.

(SAGEn ehdotus)

Tarkistus 158
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

(1) Kemikaalivirasto vastaa 
testausehdotusten ja 
rekisteröintiasiakirjojen arvioinnista.

Perustelu
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Euroopan kemikaaliviraston asemaa arviointivaiheessa on vahvistettava. Ehdotamme, että
kemikaalivirasto hoitaa keskitetysti testausehdotusten ja asiakirjojen arvioinnin. Lisäksi 
kemikaaliviraston on voitava tukeutua jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja arviointilaitosten 
eurooppalaiseen verkostoon.

(SAGEn ehdotus)

Tarkistus 159
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.

(2) Kemikaalivirasto tukeutuu arviointien 
toteutuksessa 83 artiklan mukaisesti 
laadittuihin luetteloihin kirjattuihin 
asiantuntijoihin ja elimiin.

Perustelu

Euroopan kemikaaliviraston asemaa arviointivaiheessa on vahvistettava. Ehdotamme, että
kemikaalivirasto hoitaa keskitetysti testausehdotusten ja asiakirjojen arvioinnin. Lisäksi 
kemikaaliviraston on voitava tukeutua jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja arviointilaitosten 
eurooppalaiseen verkostoon.

(SAGEn ehdotus)

Tarkistus 160
39 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
1 kohdassa tarkoitetun tarkastelun 
perusteella laadittava jokin seuraavista 
päätöksistä, ja kyseinen päätös on tehtävä
48 ja 49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti:

2. Kemikaaliviraston on 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun perusteella laadittava 
jokin seuraavista päätöksistä, ja kyseinen 
päätös on tehtävä 48 ja 49 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti:

Perustelu
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Ks. 38 artiklaan tehty tarkistus.

Tarkistus 161
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE JA 2 KOHTA

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

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

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

2. Kemikaalivirasto voi 1 kohdan nojalla 
suoritetun tarkistuksen perusteella laatia 
luonnoksen päätökseksi kahdentoista 
kuukauden kuluessa jäljempänä 4 
kohdassa mainitun vuosittaisen 
arviointisuunnitelman julkaisemisesta, 
jossa rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan 
toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan 
rekisteröinnin (rekisteröintien) saattamiseksi 
asianomaisten tietovaatimusten mukaiseksi, 
ja kyseinen päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 38 perustelu.

Tarkistus 162
40 ARTIKLAN 3 A KOHTA(uusi)

(3 a) Kemikaalivirasto laatii vuosittain 
arviointisuunnitelman 
rekisteröintiasiakirjoista erityisesti niiden 
yleisen laadun arvioimiseksi. 
Suunnitelmassa on täsmennettävä
erityisesti kyseisenä ajanjaksona 
arvioitavien asiakirjojen 
vähimmäisprosenttiosuus. Suunnitelma 
julkaistaan kemikaaliviraston 
verkkosivuilla.

Perustelu

On tärkeää taata, että asiakirjoista arvioidaan tietty vähimmäismäärä.

Tarkistus 163
40 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)
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(3 b) Kemikaalivirasto laatii vuosittaisen 
kertomuksen asiakirjojen arvioinnin 
tuloksista. Kertomukseen on sisällytettävä
etenkin rekisteröijille annetut suositukset 
tulevien rekisteröintiasiakirjojen laadun 
parantamiseksi. Kertomus julkaistaan 
kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Perustelu

On tärkeää taata, että asiakirjoista arvioidaan tietty vähimmäismäärä.

Tarkistus 164
41 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tutkittava kaikki 39 tai 40 artiklan mukaisesti 
tehdyn päätöksen johdosta toimitetut tiedot 
ja laadittava tarvittaessa asianmukaiset 
päätökset 39 tai 40 artiklan mukaisesti.

1. Kemikaaliviraston on tutkittava kaikki 39 
tai 40 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen 
johdosta toimitetut tiedot ja laadittava 
tarvittaessa asianmukaiset päätökset 39 tai 
40 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus seuraa 38 ja 40 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 165
41 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kun asiakirja-aineiston arviointi on 
saatettu päätökseen, toimivaltaisen 
viranomaisen on käytettävä tästä
arvioinnista saatuja tietoja 43a a artiklan 1 
kohdan, 56 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 2 
kohdan soveltamista varten, ja toimitettava 
saadut tiedot komissiolle, 
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle, kemikaalivirastolle, 
rekisteröijälle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille päätelmistään 
siitä, olisiko saatuja tietoja käytettävä tai 
miten niitä käytettäisiin.

2. Kun asiakirja-aineiston arviointi on 
saatettu päätökseen, kemikaaliviraston on 
käytettävä tästä arvioinnista saatuja tietoja 
43a a artiklan 1 kohdan, 56 artiklan 3 kohdan 
ja 66 artiklan 2 kohdan soveltamista varten, 
ja toimitettava saadut tiedot komissiolle ja 
jäsenvaltioille. Kemikaaliviraston on 
ilmoitettava komissiolle, rekisteröijälle ja 
jäsenvaltioille päätelmistään siitä, olisiko 
saatuja tietoja käytettävä tai miten niitä
käytettäisiin.

Perustelu

Tarkistus seuraa 38 ja 40 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.
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Tarkistus 166
42 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus seuraa 38 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 167
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

Tarkistus seuraa 38 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 168
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Perustelu

Tarkistus seuraa 38 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 169
42 ARTIKLAN 4 KOHTA



PE 357.851v02-00 98/174 AD\580429FI.doc

FI

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

4. Luettelo rekisteröintiasiakirjoista, joista 
suoritetaan 39 artiklan mukainen arviointi, 
annetaan jäsenvaltioiden saataville.

Perustelu

Tarkistus seuraa 38 artiklaan tehdyistä tarkistuksista.

Tarkistus 170
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.

2. 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.

3. Luettelo rekisteröintiasiakirjoista, joista 
suoritetaan 40 artiklan mukainen arviointi, 
annetaan jäsenvaltioiden saataville.

Perustelu
Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 171
2 A luku (uusi)

REKISTERÖINTIASIAKIRJOJEN 
TARKASTELU 1–100 TONNIN 

AINEILLE

Perustelu
Näillä tarkistuksilla kemikaalivirastolle annetaan mahdollisuus yksilöidä 1–100 tonnin 
aineita, joista ei ole saatavana täysimääräisiä liitteen VI tietoja, sekä 1–10 tonnin aineita, 
joista ei ole saatavana täysimääräisiä liitteen V tietoja, äkillinen myrkyllisyys ja biohajoavuus 
mukaan luettuina, ja jotka voivat aiheuttaa huomattavan vaaran. Tarkastusvaatimukset 
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kattavat puuttuvat tiedot, epäilykset CMR- ja PBT aineista, laajalle levinneen altistuksen, 
kumulatiiviset määrät ja valvontatoimien ongelmat. Jotta aine valittaisiin mukaan, vähintään 
kaksi näistä vaatimuksista on täytettävä toteutettavuuden ja suhteellisuuden vuoksi. 

Lisäksi kemikaalivirasto voi ehdottaa komissiolle lisätarkastusvaatimuksia. Komissio päättää
lisävaatimusten sisällyttämisestä liitteeseen III A.

Tarkistus 172
43 -A ARTIKLA (uusi)

43 -a artikla

Tarkemman ilmoitusvelvollisuuden 
alaisten aineiden yksilöinti

1. Kemikaalivirasto voi seuloa kaikkien alle 
1000 tonnin määrille rekisteröityjen 
aineiden rekisteröintiasiakirjat 
yksilöidäkseen aineet, jotka voivat 
aiheuttaa korkean riskin, koska ne 
täyttävät vähintään kaksi seuraavista 
kriteereistä:

(a) aineet, joiden mahdollinen huomattava 
altistus johtuu seuraavista:

(i) kulutuskäyttö; tai

(ii) dispersiivinen ammatillinen käyttö; tai

(iii) dispersiivinen teollinen käyttö; 
(b) aineet, joiden vaikutuksista ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön on annettu 
vähiten tietoa;

(c) aineet, jotka tieteellisen näytön mukaan 
täyttävät todennäköisesti luokituskriteerit 
karsinogeenisille, mutageenisille tai 
lisääntymismyrkyllisille aineille (kategoria 
1 tai 2) tai jotka täyttävät liitteen XII 
kriteerit siten, että osoitetusta vaarasta on 
olemassa vähiten tietoa;
(d) aineet, jotka vähintään 20 rekisteröijää
on rekisteröinyt, jos nämä rekisteröijät 
eivät ole osoittaneet, että altistuksesta ei ole 
näyttöä, tai että vaarattomuudesta ei ole 
olemassa tieteellistä näyttöä; 
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(e) aineet, joiden valvonnan tai seurannan 
tulokset jäsenvaltioissa ovat yksilöineet 
epäilyksiä riskeistä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

2. Kemikaaliviraston on edellytettävä, että
sellaisten aineiden rekisteröijät, jotka on 
yksilöity tarkastuksen tuloksena, 
toimittavat 11 a ja 12 artiklan mukaisesti 
seuraavat tiedot: 

(a) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä
on 10–100 tonnia vuodessa kahden vuoden 
aikana, liitteessä VI täsmennetyt tiedot; ja
(b) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä
on 1–10 tonnia vuodessa yhden vuoden
aikana, liitteessä V täsmennetyt tiedot.

3. Kemikaalivirasto saattaa ehdottaa 
komissiolle lisätarkastusvaatimuksia. 
Komissio päättää lisävaatimusten 
sisällyttämisestä liitteeseen III A 
menettelyllä, josta säädetään 130 artiklan 
3 kohdassa. 

Perustelu

Näillä tarkistuksilla kemikaalivirastolle annetaan mahdollisuus yksilöidä 1–100 tonnin 
aineita, joista ei ole saatavana täysimääräisiä liitteen VI tietoja, sekä 1–10 tonnin aineita, 
joista ei ole saatavana täysimääräisiä liitteen V tietoja, äkillinen myrkyllisyys ja biohajoavuus 
mukaan luettuina, ja jotka voivat aiheuttaa huomattavan vaaran. Tarkastusvaatimukset 
kattavat puuttuvat tiedot, epäilykset CMR- ja PBT aineista, laajalle levinneen altistuksen, 
kumulatiiviset määrät ja valvontatoimien ongelmat. Jotta aine valittaisiin mukaan, vähintään 
kaksi näistä vaatimuksista on täytettävä toteutettavuuden ja suhteellisuuden vuoksi. 

Lisäksi kemikaalivirasto voi ehdottaa komissiolle lisätarkastusvaatimuksia. Komissio päättää
lisävaatimusten sisällyttämisestä liitteeseen III A.

Tarkistus 173
43 -A A ARTIKLA (uusi)

43 -a a artikla
Lisätietojen antaminen useiden 

rekisteröijien tapauksessa
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1. Jos useita rekisteröijiä vaaditaan 
antamaan liitteessä V täsmennettyjä tietoja 
samasta aineesta, kemikaalivirasto 
ilmoittaa kaikille näille rekisteröijille 
muiden rekisteröijien henkilöllisyyden. 
Rekisteröijät ovat yhdessä vastuussa 
tietojen hankkimisesta. 
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. Liitteen V vaatimusten täyttämiseksi 
tarvittavien puuttuvien tietojen keräämisen 
kustannukset jaetaan tasan kaikkien 
kyseisen aineen rekisteröijien kesken, jos 
sopimuksella ei toisin ole päätetty.

Perustelu

Jos rekisteröijiä on useita, tiedot kerätään ainoastaan yhteen kertaan ja kustannukset jaetaan 
kyseisen aineen rekisteröijien kesken.

Tarkistus 173a
43 A ARTIKLA

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

Jotta saavutetaan 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.

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).
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Tarkistus 174
43 B ARTIKLA, OTSIKKO

Toimivaltainen viranomainen Säännöllisesti päivitettävä yhteisön 
arviointisuunnitelma

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 175
43 A A ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE 

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

1. Kemikaalivirasto laatii luonnoksen 
säännöllisesti päivitettäväksi yhteisön
arviointisuunnitelmaksi
44, 45 ja 46 artiklan soveltamista varten 43 a 
artiklan mukaisesti vahvistettujen 
perusteiden nojalla, jos sillä on joko 
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, esimerkiksi jommankumman 
seuraavassa esitetyn syyn perusteella:

Kemikaalivirasto toimittaa säännöllisesti 
päivitettävän suunnitelmaluonnoksensa 
jäsenvaltioille vuosittain 31 päivään 
joulukuuta mennessä.

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 176
43 A A ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)
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1 b. Kemikaalivirasto on vastuussa yhteisön 
arviointisuunnitelmaan sisältyvien 
aineiden arvioinnista. Kemikaalivirasto voi 
tukeutua aineiden arvioinnin toteutuksessa 
83 artiklan mukaisesti laadittuun 
luetteloon kirjattuihin asiantuntijaelimiin, 
jotka se valitsee ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden 1 a kohdan mukaisesti 
laatimat pyynnöt.

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 177
43 A A ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot voivat esittää
kemikaalivirastolle huomautuksiaan 
suunnitelmaluonnoksen sisällöstä, 
ehdottaa uusien aineiden sisällyttämistä
arviointisuunnitelmaan sekä ehdottaa, että
jäsenvaltioiden elimet ottavat arvioinnin 
suorittaakseen ennen kunkin vuoden 
31 päivää tammikuuta.

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 178
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA
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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 ja 1 a kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain ja 
siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
kemikaalivirasto arvioi yhteisön tasolla 
kunakin vuonna tai jotka tarvittaessa 
arvioidaan jäsenvaltioissa, jotka ovat 
ilmaisseet kiinnostuksensa 43 a a artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 
Kemikaaliviraston on toimitettava yhteisön 
arviointisuunnitelma jäsenvaltioille kunkin 
vuoden helmikuun 28 päivään mennessä. 

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 179
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 päivitettävästä yhteisön 
arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty 
huomautuksia, kemikaaliviraston on 
vahvistettava tämä arviointisuunnitelma. 
Muuten kemikaalivirasto laatii uuden 
arviointisuunnitelmaluonnoksen, joka 
toimitetaan jäsenvaltioille. Ellei uusia 
huomautuksia arviointisuunnitelman 
sisällöstä ole esitetty 30 päivän kuluessa, 
kemikaalivirasto vahvistaa sen. Jos ilmenee 
eriäviä mielipiteitä ja erityisesti jos useat 
jäsenvaltiot ehdottavat eri elimiä
arvioimaan samaa ainetta, 
kemikaalivirasto toimittaa suunnitelman 
komissiolle, joka hyväksyy sen 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. 

Perustelu
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Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 180
43 A A ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

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

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 181
43 A A ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Kemikaalivirasto julkaisee lopullisen 
arviointisuunnitelman verkkosivuillaan.

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 182
43 A A ARTIKLAN 6 KOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Päällekkäisten kansallisten arviointisuunnitelmien sijaan on ehdottomasti otettava käyttöön 
yksi ainoa yhteisön arviointisuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksen kehittäminen annetaan 
kemikaaliviraston tehtäväksi, ja sen on otettava huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet.

Tarkistus 183
44 ARTIKLAN 1 JA 4 KOHTA
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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. Päätös on tehtävä 48 ja 49 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4. Kun toimivaltainen viranomainen 
lopettaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset 
arviointitoimensa, sen on ilmoitettava siitä
kemikaalivirastolle 12 kuukauden kuluessa 
aineen arvioinnin alkamisesta. Jos tämä
määräaika ylittyy, arviointi katsotaan 
lopetetuksi.

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

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 184
45 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
perustettava ainetta koskeva arviointinsa 
mahdolliseen tämän osaston mukaiseen 
aiempaan arviointiin. Päätösluonnos, jossa 
vaaditaan lisätietoja 44 artiklan mukaisesti, 
voidaan perustella ainoastaan olosuhteiden 
muutoksella tai uuden tiedon hankkimisella.

1. Kemikaaliviraston tai asianomaisen 
laitoksen on perustettava ainetta koskeva 
arviointinsa mahdolliseen tämän osaston 
mukaiseen aiempaan arviointiin. 
Päätösluonnos, jossa vaaditaan lisätietoja 44 
artiklan mukaisesti, voidaan perustella 
ainoastaan olosuhteiden muutoksella tai 
uuden tiedon hankkimisella.

Perustelu

Liittyy 38 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 185
45 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa lisätietoja koskeviin 
pyyntöihin, kemikaalivirasto seuraa 
44 artiklan mukaisesti tehtyjä
päätösluonnoksia ja kehittää perusteita ja 
etusijajärjestystä. Tarvittaessa voidaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

2. Tarvittaessa voidaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.

Tarkistus 186
46 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHTA

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

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

2. Kun aineen arviointi on saatettu 
päätökseen, toimivaltaisen viranomaisen on 
käytettävä tästä arvioinnista saatuja tietoja 56 
artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan 
soveltamista varten, ja toimitettava saadut 
tiedot komissiolle, kemikaalivirastolle ja 
muille jäsenvaltioille. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava komissiolle, 
kemikaalivirastolle, rekisteröijälle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille päätelmistään siitä, olisiko 
saatuja tietoja käytettävä tai miten niitä
käytettäisiin.

2. Kun aineen arviointi on saatettu 
päätökseen, kemikaaliviraston on käytettävä
tästä arvioinnista saatuja tietoja 56 artiklan 
3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan 
soveltamista varten, ja toimitettava saadut 
tiedot komissiolle, kemikaalivirastolle ja 
jäsenvaltioille. Kemikaaliviraston on 
ilmoitettava komissiolle, rekisteröijälle ja 
jäsenvaltioille päätelmistään siitä, olisiko 
saatuja tietoja käytettävä tai miten niitä
käytettäisiin.

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 187
48 ARTIKLAN 1–3 KOHTA JA 4 KOHDAN A ALAKOHTA
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1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava 39, 40 tai 44 artiklan mukainen 
päätösluonnos tiedoksi asianomaiselle 
rekisteröijälle (rekisteröijille) tai 
jatkokäyttäjälle (jatkokäyttäjille) ja 
kerrottava heille heidän oikeudestaan esittää
huomautuksia 30 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta. Toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon kaikki 
vastaanotetut huomautukset, ja se voi 
muuttaa päätösluonnosta vastaavasti.

1. Kemikaaliviraston on annettava 39, 40 tai 
44 artiklan mukainen päätösluonnos tiedoksi 
asianomaiselle rekisteröijälle (rekisteröijille) 
tai jatkokäyttäjälle (jatkokäyttäjille) ja 
kerrottava heille heidän oikeudestaan esittää
huomautuksia 30 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta. Kemikaaliviraston on 
otettava huomioon kaikki vastaanotetut 
huomautukset, ja se voi muuttaa 
päätösluonnosta vastaavasti.

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 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.

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 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.

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

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

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 188
49 ARTIKLAN 1 KOHTA



PE 357.851v02-00 110/174 AD\580429FI.doc

FI

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 
kemikaalivirastolle tiedoksi 39, 40 tai 44 
artiklan mukainen päätösluonnoksensa ja 
mahdolliset rekisteröijän tai jatkokäyttäjän 
huomautukset ja täsmennettävä, miten ne on 
otettu huomioon. Kemikaalivirasto jakelee 
päätösluonnoksen sekä huomautukset 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

1. Kemikaalivirasto jakelee jäsenvaltioille 
39, 40 tai 44 artiklan mukaisen
päätösluonnoksensa, joka perustuu 
tarvittaessa asianomaisen laitoksen 
suorittamaan arviointiin, ja mahdolliset 
rekisteröijän tai jatkokäyttäjän huomautukset 
ja täsmentää, miten ne on otettu huomioon.

Perustelu

Liittyy 38 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 189
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle. 
Muutosehdotuksista on toimitettava kopio 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Kemikaalivirasto voi samana aikana 
ehdottaa muutoksia päätösluonnokseen, ja 
niistä on toimitettava kopio toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

2. Jäsenvaltiot voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle.

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 190
49 ARTIKLAN 3 JA 4 KOHTA

3. Jos kemikaalivirasto ei saa ehdotuksia eikä
tee itse ehdotusta 30 päivän kuluessa, se 
tekee päätöksen siinä muodossa kuin se on 
annettu tiedoksi 1 kohdan mukaisesti.

3. Jos kemikaalivirasto ei saa ehdotuksia 30 
päivän kuluessa, se tekee päätöksen siinä
muodossa kuin se on annettu tiedoksi 1 
kohdan mukaisesti.
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4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaalivirasto siirtää
päätösluonnoksen sekä mahdolliset 
muutosehdotukset jäsenvaltioiden komitean 
käsiteltäväksi 15 päivän kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä. Kemikaalivirasto toimii 
samoin, jos se on tehnyt muutosehdotuksen 
2 kohdan mukaisesti.

4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaalivirasto siirtää
päätösluonnoksen sekä mahdolliset 
muutosehdotukset jäsenvaltioiden komitean 
käsiteltäväksi 15 päivän kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä.

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 191
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.

Kemikaaliviraston on vahvistettava
kustannusten jakoa koskevat avoimet ja 
oikeasuhtaiset perusteet. 

Perustelu

Oikeasuhtaisten kustannusten määrittämiseksi on välttämätöntä, että kemikaalivirasto 
vahvistaa oikeudenmukaiset perusteet. Tämä tarkistus liittyy VI osaston, aineiden arviointi, 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 192
51 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa 
kemikaalivirastolle kertomus

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

Kemikaaliviraston on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä julkaistava 
verkkosivuillaan kertomus edellisen 
kalenterivuoden aikana saavutetusta 
edistymisestä testausehdotusten tarkasteluun 
liittyvien sille kuuluvien velvollisuuksien 
täyttämisessä.

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston asema).

Tarkistus 193
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 varmistaa, 
että erityistä huolta aiheuttavat aineet 
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla 
tai tekniikoilla, jos sellaisia on saatavilla, 
taaten samalla sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan.

Perustelu

Kansanterveyteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet ovat lupamenettelyssä
tärkeämpiä kuin sisämarkkinasäännöt. Lisäksi yhteys korvaamisperiaatteeseen on tuotava 
selvemmin esiin.

Tarkistus 194
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(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
liitteeseen XIII sisältyvää ainetta tavalla, 
joka voidaan rinnastaa markkinoille 
saattamiseen, jos:
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(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 tavalla, joka voidaan rinnastaa 
markkinoille saattamiseen, 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 tavalla, joka voidaan rinnastaa 
markkinoille saattamiseen,, ei ole 
myönnetty poikkeusta liitteen XIII 
lupavaatimuksesta 55 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti; tai

Perustelu

Luvan myöntäminen aineelle ei koske valmistusta. Tarkistuksella selvennetään tekstiä, sillä
muutoin valmistus kävisi mahdottomaksi, jos valmistaja ei voisi esimerkiksi varastoida ainetta 
ilman lupaa.

Tarkistus 195
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 196
53 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jatkokäyttäjä voi käyttää edellä 1 
kohdassa esitetyt perusteet täyttävää ainetta 
edellyttäen, että ainetta käytetään niiden 
ehtojen mukaisesti, jotka liittyvät samassa 
toimitusketjussa aiempana olevalle toimijalle 
kyseistä käyttötarkoitusta varten 
myönnettyyn lupaan.

2. Jatkokäyttäjä voi käyttää edellä 1 
kohdassa esitetyt perusteet täyttävää ainetta 
edellyttäen, että ainetta käytetään niiden 
ehtojen mukaisesti, jotka liittyvät samassa 
toimitusketjussa aiempana olevalle toimijalle 
kyseistä käyttötarkoitusta tai käyttö- ja 
altistustavan luokkaa varten myönnettyyn 
lupaan.

Perustelu

Tarkistus on seurausta käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Sama koskee
55 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa, 55 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, 58 artiklan 
4 kohtaa, 58 artiklan 5 kohtaa ja 58 artiklan 6 kohtaa.

Tarkistus 197
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN A–F ALAKOHTA

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

Poistetaan.

(b) käyttö direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
biosidituotteissa;

(c) käyttö asetuksen (ETY) 2309/93 ja 
direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY 
soveltamisalaan kuuluvina ihmisille tai 
eläimille tarkoitettuina lääkkeinä;

(d) käyttö direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden 
lisäaineina;

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

Perustelu

Ks. 2 artikla. Näihin aineisiin ei pitäisi soveltaa kemikaalien rekisteröinti-, arviointi- ja 
lupamenettelyjä. 
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Tarkistus 198
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

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

Perustelu 

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

Tarkistus 199
53 ARTIKLAN 7 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

7. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineen 
käyttötapaan aineen esiintyessä valmisteissa:

7. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineen 
käyttötapaan aineen esiintyessä valmisteissa
tai tuotteissa:

Perustelu

Myös tuotteisiin sisältyville aineille olisi määritettävä pitoisuusrajat. Ehdotuksessa 
havaittavaa linjaa suhtautua eri tavalla tuotteissa oleviin aineisiin ei voida perustella 
myrkyllisyyttä ja ekomyrkyllisyyttä koskevilla kriteereillä. Sitä paitsi, toisin kuin valmisteissa 
olevien aineiden kohdalla, altistuminen tuotteisiin sisältyville aineille edellyttää erottamisen 
välikappaletta ja siten altistuminen on entistä rajoitetumpaa.

Tarkistus 200
53 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

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

Perustelu 

Ehdotetussa uudessa 53 artiklan 8 kohdassa selvennetään, että neuvoston ja parlamentin 
direktiivin 76/769/ETY mukaisesti tai tulevaisuudessa komission 130 artiklan mukaisesti 
ilmoittaman menettelyn (komitologia) mukaisesti tehtyjä päätöksiä ei pitäisi enää ottaa 
käsiteltäviksi. Sitä, missä määrin aineet ja käyttötavat, joista jo on olemassa säännöksiä, olisi 
jätettävä näiden säännösten ulkopuolelle, ei saisi jättää komission harkinnan varaan. 
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Tarkistus 201
54 ARTIKLAN A–C ALAKOHTA

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

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

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

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

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

(c) aineet, jotka on luokiteltu kuuluvan 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 
2 direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

Perustelu

Ennen kuin aineelle myönnetään lupa on tehtävä oikeudellisesti sitova päätös sen 
luokittelusta (aineen CMR-luokkaan 1 tai 2 sijoittavan yhdenmukaisen luokituspäätöksen 
perusteella), muutoin mitätöitäisiin aineiden luokittelemisesta CMR-luokkaan 1 tai 2 
vastaavan (vastaavien) jäsenvaltion komitean (jäsenvaltioiden komiteoiden) tekemä päätös 
(tekemät päätökset). Oikeusvarmuus on varmistettava, varsinkin kun on kyse 
maailmanlaajuisesta kaupasta. 

Tarkistus 202
54 ARTIKLAN F ALAKOHTA 

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

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole olemassa perusteita hormonitoiminnan tuhoavan ominaisuuden määrittelemiseksi. 
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Muiden kuin 54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
yksilöimisen on tapahduttava tieteellisten todisteiden perusteella, jotta ei tehtäisi 
sattumanvaraisia päätöksiä. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston, lupamenettely, 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 203
54 A ARTIKLA (uusi)

54 a artikla

Liitteeseen XIII sisällytettävien aineiden 
uudelleenarviointi

1. Aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
unionin 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. Komissio voi SCHERin lausunnon ja 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 
perusteella antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksen 54 artiklassa 
lueteltujen luokkien muuttamiseksi siten, 
että ne kattavat muita, samantasoisia 
huolia aiheuttavia aineita, 

a) joiden ominaisuudet voidaan määrittää
selkeiden tieteellisten kriteereiden avulla ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjä
testimenetelmiä noudattaen; ja

b) joiden on havaittu aiheuttavan vakavia 
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.



PE 357.851v02-00 118/174 AD\580429FI.doc

FI

Tarkistus 204
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 205
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 206
55 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Tarkistus 207
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA
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(b) käyttötapoja, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.

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

Tarkistus 208
56 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
yksimieliseen sopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun 
asia on siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltioiden komitea ei 
pääse yksimieliseen sopimukseen, sen on 
annettava lausunto 30 päivän kuluessa siitä, 
kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi. 
Kemikaalivirasto toimittaa komissiolle 
lausunnon sekä tiedon mahdollisista 
vähemmistönäkemyksistä komiteassa.

7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
yksimieliseen sopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun 
asia on siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Asianomaiselle rekisteröijälle 
on annettava tilaisuus esittää etukäteen 
huomautuksia. Jos jäsenvaltioiden komitea 
ei pääse yksimieliseen sopimukseen, sen on 
annettava lausunto 30 päivän kuluessa siitä, 
kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi. 
Asianomaiselle rekisteröijälle on annettava 
tilaisuus esittää huomautuksia ennen 
lausunnon laatimista. Kemikaalivirasto 
toimittaa komissiolle lausunnon sekä tiedon 
mahdollisista vähemmistönäkemyksistä
komiteassa ja asianomaisen rekisteröijän 
esittämistä huomautuksista sekä niistä
syistä, joiden vuoksi rekisteröijän 
huomautuksia ei mahdollisesti ole 
sisällytetty lausuntoon.

Perustelu

Kemikaaliviraston lausunto annetaan ennen mahdollista komiteologiamenettelyä ja se on 
siten haitallinen asianomaisten rekisteröijien kannalta. Siksi on annettava asianomaisille 
rekisteröijille oikeus tulla kuulluiksi ennen lausunnon laatimista.

Tarkistus 209
57 ARTIKLAN 2 KOHTA



PE 357.851v02-00 120/174 AD\580429FI.doc

FI

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

2. Lupa on myönnettävä, jos:

Komissio ei tarkastele:

(a) riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aineen päästöistä
tehtaalta, jolle on myönnetty lupa 
neuvoston direktiivin 96/61/EY mukaisesti;

(a) aineen käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski, joka johtuu 
liitteessä XIII täsmennetyistä kyseisen 
aineen luontaisista ominaisuuksista, on 
asianmukaisesti hallinnassa liitteessä I 
olevan 6 jakson mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu;

(b) riskejä, jotka aiheutuvat 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä kyseisen aineen päästöistä
pistelähteestä, joihin sovelletaan 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta 
sääntelystä tämän asetuksen 11 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan nojalla annetun lainsäädännön 
mukaisesti;

(b) on toteutettu toimenpiteitä altistumisen 
vähentämiseksi minimiin; ja joko

(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, 
jotka aiheutuvat aineen käytöstä
lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään neuvoston 
direktiivillä 90/385/ETY, neuvoston 
direktiivillä 93/42/ETY tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä
98/79/EY.

(c) soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla; tai

d) sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin;

Perustelu

On tarpeen kannustaa korvaamaan liitteessä XIII luetellut erityistä huolta aiheuttavat aineet. 
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Näille aineille on annettava lupa vain poikkeuksellisesti ja erityisin ehdoin. Se että käyttö on 
"asianmukaisesti hallinnassa", ei riitä.

Tarkistus 210
57 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan 
nojalla, lupa voidaan myöntää, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia 
aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla. 
Ennen tämän päätöksen tekemistä on 
tarkasteltava kaikkia seuraavia seikkoja:

Poistetaan.

(a) aineen käyttötavoista aiheutuva riski;

(b) aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ja luvan 
hylkäämisestä aiheutuvat sosioekonomiset 
vaikutukset, jotka hakija tai muut 
osapuolet osoittavat;
(c) hakijan 59 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti toimittama vaihtoehtojen 
analyysi ja mahdolliset 61 artiklan 2 
kohdan mukaisesti toimitetut kolmansien 
osapuolten huomiot;
(d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten 
vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
terveys- tai ympäristöriskeistä.

Perustelu

On tarpeen kannustaa korvaamaan liitteessä XIII luetellut erityistä huolta aiheuttavat aineet. 
Näille aineille on annettava lupa vain poikkeuksellisesti ja erityisin ehdoin. Se että käyttö on 
"asianmukaisesti hallinnassa", ei riitä.

Tarkistus 211
57 ARTIKLAN 6 KOHTA
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6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa 
on tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. 
Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille 
luville asetetaan tavallisesti määräaika.

6. Luville on asetettava ehtoja, joihin on 
ehdottomasti sisällyttävä
seurantasuunnitelmien ja aineen 
korvaamista koskevien suunnitelmien 
esittäminen. Edellä 3 kohdan mukaisesti 
myönnetyille luville asetetaan tavallisesti 
määräaika, joka on enintään seitsemän 
vuotta, mutta joka voidaan uusia 
58 artiklan säännösten mukaisesti.

Perustelu

On kannustettava korvaamiseen ja innovointiin. Lisäksi lupien on oltava ajallisesti rajattuja 
(enintään seitsemään vuoteen).

Tarkistus 212
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c) käyttötapa (käyttötavat) tai 
käyttötapojen ja altistustapojen luokat, 
joille lupa myönnetään;

Tarkistus 213
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, artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 214
59 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Hakemus voidaan jättää yhdestä tai 
useammasta aineesta ja yhdestä tai 
useammasta käyttötavasta. Hakemus voidaan 
jättää hakijan omaa käyttötapaa 
(käyttötapoja) varten ja/tai niitä käyttötapoja 
varten, joita varten hakija aikoo saattaa 
aineen markkinoille.

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

Tarkistus 215
59 ARTIKLAN 4 KOHDAN C ALAKOHTA

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

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

Tarkistus 216
60 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Tarkistus 217
60 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jos lupa on myönnetty aineen jollekin 
käyttötavalle, myöhempi hakija voi luvan 
haltijan myöntämän tietojen käyttöluvan 
perusteella viitata 59 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin luvanhaltijan hakemuksen 
osiin.

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

Tarkistus 218
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

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

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

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

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

Tarkistus 219
62 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden velvollisuus Velvollisuus tiedottaa aineista, joille lupaa 
haetaan

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

Kaikki aineet ja valmisteet, jotka ovat 
54 artiklassa esitettyjen vaatimusten 
mukaisia, merkitään, ja niihin liitetään 
aina käyttöturvallisuustiedote. Merkintä
sisältää:

a) aineen nimen;

b) tiedon siitä, että aine sisältyy liitteeseen 
XIII; 
c) kaikki eritellyt käyttötarkoitukset, joita 
varten aineelle haetaan lupaa.
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Perustelu

Vaaralliset aineet ja valmisteet on merkittävä tiedon antamiseksi käyttäjille.

Tarkistus 220
64 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHTA

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, valmisteen tai tuotteen
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö, jolle on asetettu jokin rajoitus 
liitteessä XVI, ei ole sallittua , 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.

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, valmisteen tai tuotteen 
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.

Perustelu

Säännösten ei pitäisi koskea vain aineita sellaisinaan, valmisteissa tai tuotteissa. On oltava 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (direktiivi 76/769/ETY), mahdollista myös 
säännellä suoraan vaarallisia valmisteita ja tuotteita. Tarkistuksella selvennetään tekstiä, 
jotta tällaisia valmisteita ja tuotteita voidaan säännellä niiden vaarallisen 
kokonaisvaikutuksen perusteella eikä vain yksittäisten aineosien perusteella.

Tarkistus 221
66 ARTIKLAN 1 KOHTA
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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, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa 
ja johon on puututtava yhteisön tasolla, se 
pyytää kemikaalivirastoa valmistelemaan 
liitteen XIV vaatimusten mukaisen asiakirja-
aineiston. Ennen aineiston laatimista 
kemikaalivirasto antaa asianomaisille 
rekisteröijille mahdollisuuden 
huomautusten esittämiseen. 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 ottaa myös huomioon 
asianomaisten rekisteröijien huomautukset 
ja viittaa 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.

Perustelu

Asiakirja-aineisto tarjoaa perustan rajoitusten esittämiselle ja se on siten haitallinen 
asianomaisten rekisteröijien kannalta. Siksi on annettava asianomaisille rekisteröijille oikeus 
tulla kuulluiksi ennen asiakirja-aineiston laatimista, ja asianomaisten rekisteröijien 
huomautukset on otettava huomioon aineistoa laadittaessa.

Tarkistus 222
66 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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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, 
valmisteen tai tuotteen valmistus, 
markkinoille saattaminen tai käyttö 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.

Perustelu

Säännösten ei pitäisi koskea vain aineita sellaisinaan, valmisteissa tai tuotteissa. Kuten on 
tilanne voimassa olevassa lainsäädännössä (direktiivissä 76/769/ETY), on oltava mahdollista 
säännellä myös suoraan vaarallisia valmisteita ja tuotteita. Tarkistuksella selvennetään 
tekstiä, jotta tällaisia valmisteita ja tuotteita voidaan säännellä niiden vaarallisen 
kokonaisvaikutuksen perusteella eikä vain yksittäisten aineosien perusteella.

Tarkistus 223
66 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

Kemikaalivirasto julkistaa 
välittömästi/viipymättä/ verkkosivuillaan, 
että jäsenvaltio tai komissio aikoo aloittaa 
rajoitusmenettelyn, ja se ilmoittaa niille, 
jotka ovat rekisteröineet kyseisen aineen.

Perustelu

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 224
69 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)
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(1a) Ennen lausunnon julkaisemista 
kemikaalivirasto antaa asianomaisille 
rekisteröijille mahdollisuuden esittää
huomautuksia.

Perustelu

Komiteoiden lausunnot voivat olla haitallisia asianomaisten rekisteröijien kannalta. Siksi on 
annettava asianomaisille rekisteröijille mahdollisuus esittää huomautuksia, jotta ne voidaan 
ottaa huomioon myöhemmässä komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 225
69 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan.

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

Perustelu 

Asetuksen 116 artiklaa sovelletaan myös tässä tapauksessa.

Tarkistus 226
69 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kemikaalivirasto antaa pyynnöstä
komissiolle kaikki sille toimitetut tai sen 
tutkimat asiakirjat ja todisteet.

3. Kemikaalivirasto antaa pyynnöstä
komissiolle kaikki sille toimitetut tai sen 
tutkimat asiakirjat ja todisteet. Lisäksi se 
välittää asianomaisten rekisteröijien 
huomautukset eteenpäin.

Tarkistus 227
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN C, D, E JA G ALAKOHTA

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

(c) riskinarviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot arvioinneista, 
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista 
ja kaikista muista tämän asetuksen alaan 
liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvia riskejä;
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(d) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea, joka laatii kemikaaliviraston 
lausunnot lupahakemuksista, ehdotetuista 
rajoituksista ja kaikista muista tämän 
asetuksen alaan liittyvistä kysymyksistä, 
mukaan luettuna mahdollisten aineita 
koskevien lainsäädäntötoimien vaikutusten 
sosioekonominen analyysi;

(d) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea, joka laatii kemikaaliviraston 
lausunnot arvioinneista, lupahakemuksista, 
ehdotetuista rajoituksista ja kaikista muista 
tämän asetuksen alaan liittyvistä
kysymyksistä, mukaan luettuna mahdollisten 
aineita koskevien lainsäädäntötoimien 
vaikutusten sosioekonominen analyysi;

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

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee 
kemikaaliviraston VI osaston mukaisesti 
ehdottamia päätösluonnoksia koskevat 
jäsenvaltioiden väliset mahdolliset
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;

(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 ja arvioinnin 
rekisteröintiä koskeviin menettelyihin 
liittyvät tehtävät samoin kuin neuvontaa, 
tietokantojen ylläpitoa ja tiedotusta koskevat 
tehtävät;

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 228
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. Viraston päätökset asetuksessa 
tarkoitetuissa tapauksissa ovat 
oikeudellisesti sitovia.

Perustelu 

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

Tarkistus 229
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) sille VI osastossa osoitetut tehtävät;

Perustelu

Tarkistus seuraa SAGEn ehdotuksesta (kemikaaliviraston aseman vahvistaminen 
arviointivaiheessa).

Tarkistus 230
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 ja käytännön 
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 sekä
teollisuuden avustaminen pyrittäessä
pääsemään sopimukseen kustannusten 
jakamisesta III osaston mukaisesti;

Perustelu

Kemikaalivirasto velvoitetaan tarkistuksella avustamaan kemikaaliteollisuutta kun se pyrkii 
sopimaan tiedoista aiheutuvien kustannusten jakamisesta.

Tarkistus 231
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73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) riskeistä tiedottamiseen erikoistuneen 
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

Riskeihin perustuvan asianmukaisen ja johdonmukaisen tiedotusjärjestelmän kehittämisen 
avulla kuluttajille voidaan antaa tietoja ja neuvoja, joiden perusteella he voivat käyttää
aineita ja valmisteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 232
73 ARTIKLAN 4 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän 
kehittäminen;

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen sekä teknisten ja tieteellisten 
välineiden tarjoaminen käyttöön, niitä
koskeva helpdesk-tyyppinen tukipalvelu ja 
verkkosivusto mukaan luettuina, etenkin 
kemianteollisuuden ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
tukemiseksi niiden laatiessa 
kemikaaliturvallisuusraportteja;

Perustelu

Korvaa vastaavan osan mietintöluonnoksessa esitetystä tarkistuksesta 74. On luotava 
erityistoimet pk-yritysten tukemiseksi.

Tarkistus 233
73 ARTIKLAN 4 KOHDAN G A ALAKOHTA(uusi)

(g a) yhteistyössä komission kanssa EU:n 
ja kolmansien maiden välisen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
edistäminen, joka koskee sellaisten 
kokeiden tuloksia, jotka on tehty tätä
asetusta sovellettaessa ja sen mukaisesti;

Perustelu
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Lisäys mietintöluonnoksen tarkistukseen 74. Koetulosten vastavuoroista tunnustamista on 
edistettävä, jotta kemiallisia aineita koskevaa saatavilla olevaa tietoa, joka on peräisin myös 
kolmansista maista, voidaan hyödyntää ja välttää näin tarpeettomia kokeita.

Tarkistus 234
74 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä.

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä siten, että siitä tulee avoin 
ja oikeasuhteinen.

Perustelu

Maksujärjestelmä olisi vahvistettava sellaisten perusteiden mukaisesti, joiden tarkoituksena 
on varmistaa kustannusten tasapuolinen, avoin ja ennen kaikkea oikeasuhteinen 
jakautuminen, koska se on Reach-järjestelmän merkittävä rahoitusväline. Tarkistus liittyy 
muihin IX osastoon, kemikaalivirasto, sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 235
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Hallintoneuvosto koostuu neljästä
komission nimittämästä edustajasta ja 
kymmenestä neuvoston Euroopan 
parlamenttia kuullen nimittämästä
edustajasta, joista neljä on valittava 
kokeneisuuden perusteella tasapuolisesti 
kuluttajia, teollisuutta ja pk-yrityksiä
edustavista järjestöistä.

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpanon olisi oltava erittäin tasapainoinen. Reach-ehdotuksen 
johdanto-osan 74 kappaleessa jo edellytetään sitä. On välttämätöntä taata kaikkien 
toimielinten mahdollisuus osallistua ja säätää näin ollen Euroopan parlamentin 
kuulemisesta. Samoin on taattava tasapuolisesti kuluttajia, teollisuutta (suurteollisuus) ja pk-
yrityksiä edustavista järjestöistä eli kaikista kemianteollisuutta edustavista piireistä valittujen 
jäsenten vakituinen läsnäolo. Tarkistus liittyy muihin IX osastoon, kemikaalivirasto, 
sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 236
79 ARTIKLAN 2 KOHDAN J A ALAKOHTA (uusi)
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j a) aineiden alustavien ja lopullisten, 
säännöllisesti päivitettävien 
arviointisuunnitelmien ja niiden 
ajantasaistusten hyväksyminen VI osaston 
mukaisesti, jollei tarkistuksia ehdoteta;

Perustelu

Kytkeytyy 38 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 237
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.

Perustelu

Teollisuuden edustajien on voitava osallistua komiteoiden kokouksiin ilman erityistä kutsua. 
Teollisuuden ja/tai pk-yritysten edustajien pitäisi voida osallistua niihin tarkkailijoina. 
Tarkistus liittyy muihin IX osastoon, kemikaalivirasto, sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 238
82 ARTIKLAN 1 KOHDAN 4 ALAKOHTA

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.

Perustelu

Teollisuuden edustajien on voitava osallistua komiteoiden kokouksiin ilman erityistä kutsua. 
Teollisuuden ja/tai pk-yritysten edustajien pitäisi voida osallistua niihin tarkkailijoina. 
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Tarkistus liittyy muihin IX osastoon, kemikaalivirasto, sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin. 

Tarkistus 239
83 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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.

Perustelu

Asiantuntijoiden pitäisi olla tieteellisesti ja poliittisesti riippumattomia. Käytössä olisi oltava 
menettely riippumattomien asiantuntijoiden yksilöimiseksi. Tarkistus liittyy muihin 
IX osastoon, kemikaalivirasto, sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 240
83 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Hallintoneuvosto laatii pääjohtajan 
ehdotuksen perusteella julkistettavan 
luettelon jäsenvaltioiden nimeämistä
toimivaltaisista elimistä, jotka voivat 
avustaa kemikaalivirastoa sen tehtävissä ja 
etenkin sille VI osastossa osoitettujen 
tehtävien suorittamisessa joko yksittäin tai 
osana verkostoa. Kemikaalivirasto voi 
uskoa näille elimille tiettyjä tehtäviä, 
etenkin testausehdotusten, asiakirjoja-
aineistojen ja aineiden arvioinnin.

Perustelu

On aihetta laatia luettelo jäsenvaltioiden nimeämistä elimistä, jotka auttavat 
kemikaalivirastoa sen tehtävien suorittamisessa. Vrt. 38 artiklaan tehty tarkistus.

Tarkistus 241
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. Edellä 2 a kohdassa tarkoitettuun 
julkiseen luetteloon kirjattujen elinten, 
komiteoiden jäsenten tai komiteoiden tai 
tietojenvaihtofoorumin työryhmissä toimivien 
asiantuntijoiden tai muiden 
kemikaalivirastolle palveluja suorittavien 
henkilöiden tehtävät määräytyvät 
kemikaaliviraston ja asianomaisen elimen, 
kemikaaliviraston ja asianomaisen henkilön 
tai tarvittaessa kemikaaliviraston ja 
asianomaisen henkilön työnantajan 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.

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

Perustelu

On aihetta laatia luettelo jäsenvaltioiden nimeämistä elimistä, jotka auttavat 
kemikaalivirastoa sen tehtävien suorittamisessa. Vrt. 38 artiklaan tehty tarkistus.

Tarkistus 242
85 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valituslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

1. Valituslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtajana toimiva tuomari ja kaksi 
muuta jäsentä.

Perustelu

Kun otetaan huomioon valituslautakunnan tehtävät, puheenjohtajan olisi oltava tuomari. 
Tarkistus liittyy muihin IX osastoon, kemikaalivirasto, sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 243
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
komission laatimasta pätevien ehdokkaiden 
luettelosta kemiallisten aineiden 
turvallisuuden, luonnontieteiden tai sääntely- 
tai oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella. Yhdellä
jäsenellä on oltava tuomarin pätevyys.

Perustelu

Valituslautakunnan tehtävien luonteen vuoksi yhdellä sen jäsenellä olisi oltava tuomarin 
pätevyys.

Tarkistus 244
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaaliviraston päätöksiin voidaan 
hakea muutosta.

Perustelu 

Kemikaaliviraston kaikkiin päätöksiin on periaatteessa voitava hakea muutosta.

Tarkistus 245
109 ARTIKLAN B ALAKOHTA

(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.

(b) direktiivin 67/548/ETY 1 artiklan 
soveltamisalaan kuuluviin aineisiin, jotka 
täyttävät kyseisen direktiivin mukaiset 
vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja 
jotka saatetaan markkinoille yli 100 kilon 
erissä vuodessa valmistajaa tai 
maahantuojaa kohden joko sellaisenaan tai 
direktiivissä 1999/45/EY määritellyt 
terveydelle tai ympäristölle haitallisten 
vaikutusten pitoisuusrajat ylittävänä
valmisteena, minkä perusteella kyseinen 
valmiste luokitellaan vaaralliseksi.
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Perustelu

Vähimmäismäärä on määriteltävä, jotta vältytään siltä, että myös pienet määrät on 
ilmoitettava. Direktiivissä 1999/45/EY ei säädetä fysikaalis-kemiallisia vaikutuksia koskevista 
pitoisuusrajoista. Tämä tarkistus liittyy muihin osastoon X, luokitusten ja merkintöjen 
luettelo, tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 246
114 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Perustelu 

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

Tarkistus 247
114 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka toinen 
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta. 
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Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

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

Perustelu 

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

Tarkistus 248
114 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 249
115 A ARTIKLA (uusi)

115 a artikla

Yleisölle tiedottamista koskevat 
erityissäännökset
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Jotta kuluttajat voisivat käyttää aineita ja 
valmisteita turvallisesti ja kestävällä
tavalla, valmistajien on ilmoitettava 
jokaisen markkinoille kuluttajamyyntiin 
saatetun yksikön pakkausmerkinnöissä
tiedot riskeistä. Merkinnöissä on 
yksilöitävä aineeseen, valmisteeseen tai 
tuotteeseen liittyvät riskit, suositeltava sen 
käyttötapoja ja ilmoitettava tilanteet, jolloin 
sitä ei saa käyttää. Pakkausmerkintöjen 
lisäksi on tarvittaessa käytettävä muita 
tiedotuskanavia, esimerkiksi verkkosivuja, 
jotka tarjoavat yksityiskohtaisempia tietoja 
aineiden tai valmisteiden turvallisuudesta 
ja käytöstä.

Direktiivejä 1999/45/EY ja 1967/548/ETY 
on muutettava vastaavasti.

Perustelu

Asianmukaisen ja johdonmukaisen tiedotusjärjestelmän kehittämisen avulla kuluttajille 
voidaan antaa tietoja ja neuvoja, joiden perusteella he voivat käyttää aineita ja valmisteita 
turvallisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 250
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Seuraavia tietoja ei pidetä
luottamuksellisina:

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

Perustelu 

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

Tarkistus 251
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE
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1. Seuraavia tietoja ei pidetä
luottamuksellisina:

1. Seuraavia tietoja ei pidetä
luottamuksellisina, ellei valmistaja tai 
maahantuoja ole vaatinut toisin ja ellei 
julkinen etu muuta edellytä:

Perustelu

Yksittäisissä tapauksissa tietyt tiedot on voitava määrätä luottamuksellisiksi

Tarkistus 252
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) aineen kauppanimi (kauppanimet); Poistetaan.

Perustelu 

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

Tarkistus 253
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

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

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

Perustelu 

Johdonmukaisuus käyttöturvallisuustiedotetta koskevien vaatimusten sekä luokitteluja ja 
merkintöjä koskevien voimassa olevien säännösten kanssa.

Tarkistus 254
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA
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(c) aineen nimi sellaisena kuin se 
mahdollisesti esiintyy Einecs-luettelossa;

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

Tarkistus 255
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN I ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu 

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

Tarkistus 256
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Seuraavia tietoja pidetään 
luottamuksellisina, vaikka 115 artiklan 
2 kohdan mukaista ilmoitusta ei olisi 
toimitettu:

2. Seuraavia tietoja pidetään 
luottamuksellisina:

Perustelu

Komission ehdotuksen b ja c alakohdassa olevien tietojen on oltava ei-luottamuksellisia, jotta 
voidaan suorittaa tarvittavia tutkimuksia näiden aineiden levittämisestä ja arviointeja 
levitetyistä määristä sekä varautua mahdolliseen altistumiseen.

Tarkistus 257
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

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

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

Tarkistus 258
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN B JA C ALAKOHTA

(b) aineen tai valmisteen täsmällinen 
käyttötapa, tarkoitus tai sovellus;

Poistetaan.

(c) valmistetun tai markkinoille saatetun 
aineen tai valmisteen täsmällinen 
tonnimäärä;

Perustelu

Komission ehdotuksen b ja c alakohdassa olevien tietojen on oltava ei-luottamuksellisia, jotta 
voidaan suorittaa tarvittavia tutkimuksia näiden aineiden levittämisestä ja arviointeja 
levitetyistä määristä sekä varautua mahdolliseen altistumiseen.

Tarkistus 259
116 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kaikkiin muihin tietoihin on voitava 
tutustua 115 artiklan mukaisesti.

3. Kaikkiin muihin tietoihin on voitava 
tutustua 115 artiklan mukaisesti, lukuun 
ottamatta sellaisia tietoja, joita on 
7 artiklan 9 kohdan mukaisesti käsiteltävä
luottamuksellisesti, ja tietoja, joita on saatu 
tietynlaisista eristetyistä välituotteista 
(47 artikla).

Perustelu

Tuotteisiin ja menettelyihin liittyvää tutkimusta koskevien rekisteröintitietojen on oltava 
samalla tavalla ehdottomasti luottamuksellisia kuin 116 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot, 
joihin ei voi tutustua edes erillisen päätöksen perusteella. Myös välituotteet on pidettävä
julkistettavien tietojen ulkopuolella, sillä kilpailijat voisivat tunnistaa ne helposti. 

Tarkistus 260
117 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE JA A ALAKOHTA
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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 
valtiolliselle 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 instansseja. Tämä tarkistus liittyy 
osastoon X, luokitusten ja merkintöjen luettelo, tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 261
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 262
122 ARTIKLA
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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 kemikaaliviraston laatimien 
ohjeiden mukaisesti.

Perustelu

Jotta kemikaaliasetuksen täytäntöönpano tapahtuisi yhdenmukaisesti, kemikaaliviraston 
asemaa on vahvistettava siten, että se voi vaatia jäsenvaltioilta tiettyjä valvontatoimia ja 
muita toimia.

Tarkistus 263
122 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
kemikaalivirasto suorittamaan tarkastuksia 
ja harjoittamaan toimintaansa ja 
kemikaaliviranomaisen on määritettävä
valvontajärjestelmän harmonisointia ja 
tehostamista koskevat suuntaviivat.

Perustelu

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

Tarkistus 264
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 kemikaaliviraston 
laatimien tiettyjen ohjesääntöjen 
perusteella 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 ja 
kemikaalivirastolle 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.
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Perustelu

Jos jäsenvaltioiden annetaan yksin päättää seuraamuksista, johtaa se erilaisten 
seuraamusjärjestelmien syntymiseen EU:ssa. Reach-asetusehdotuksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa ainoastaan yhdenmukaisten seuraamusjärjestelmien ja toimien johdonmukaisen 
toteuttamisen avulla. Tämä tarkistus liittyy osastoon XIII, täytäntöönpanon valvonta,, 
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 265
125 ARTIKLA

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

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

Perustelu

Asetuksen säännösten ei pidä koskea pelkästään aineita sinänsä valmisteissa tai tuotteissa. 
Kuten on tilanne voimassa olevassa lainsäädännössä (direktiivissä 76/769/ETY), on oltava 
mahdollista säännellä myös suoraan vaarallisia valmisteita ja tuotteita. Tarkistuksen jälkeen 
kohdasta käy selvästi ilmi, että 125 artiklaa sovelletaan myös tällaisiin tapauksiin.

Tarkistus 266
126 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt 
katsoa, että vaikka tietty aine sellaisenaan, 
valmisteessa tai tuotteessa täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa kuitenkin 
vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
jäsenvaltio voi toteuttaa asianmukaisia 
väliaikaisia toimenpiteitä. Jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle, 
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille 
sekä perusteltava päätöksensä ja toimitettava 
tieteelliset ja tekniset tiedot, joihin 
väliaikainen toimenpide perustuu.

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt 
katsoa, että vaikka tietty aine sellaisenaan, 
tai valmiste tai tuote täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa kuitenkin 
vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
jäsenvaltio voi toteuttaa asianmukaisia 
väliaikaisia toimenpiteitä. Jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle, 
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille 
sekä perusteltava päätöksensä ja toimitettava 
tieteelliset ja tekniset tiedot, joihin 
väliaikainen toimenpide perustuu.

Perustelu
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Asetuksen säännösten ei pidä koskea pelkästään aineita sinänsä valmisteissa tai tuotteissa. 
Kuten on tilanne voimassa olevassa lainsäädännössä (direktiivissä 76/769/ETY), on oltava 
mahdollista säännellä myös suoraan vaarallisia valmisteita ja tuotteita. Tarkistuksen jälkeen 
kohdasta käy selvästi ilmi, että jäsenvaltioiden toimenpiteiden hyväksyttävyys mitataan myös 
tällaisissa tapauksissa 126 artiklan perusteella.

Tarkistus 267
132 A ARTIKLA (uusi)

Välivaiheen vaikutusten jälkiarviointi

(1) Komissio toteuttaa viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja rajoittamatta 133 artiklan soveltamista 
nykyisen asetuksen välivaiheen vaikutusten 
jälkiarvioinnin. Vaikutusten 
jälkiarvioinnissa on tarkasteltava asetuksen 
täytäntöönpanon edistymistä, verrattava 
saavutuksia ennakko-odotuksiin ja 
arvioitava nykyisen asetuksen vaikutuksia 
sisämarkkinoiden toimintaan ja niillä
käytävään kilpailuun.
(2) Komissio toimittaa vaikutusten 
jälkiarvioinnin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään [kuuden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. 
Komissio ehdottaa nykyiseen asetukseen 
tarkistuksia, joiden katsotaan vaikutusten 
jälkiarvioinnin perusteella olevan 
tarpeellisia.

Perustelu

Kun otetaan huomioon REACH-asetuksella 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 268
134 ARTIKLA
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Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 
91/157/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 
2000/21/EY sekä asetukset (ETY) N:o 
793/93 ja (EY) 1488/94.

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

Perustelu 

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

Tarkistus 269
135 ARTIKLA

Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla. Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla. 
Direktiiviä 1999/45/EY muutetaan sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat saavat 
tarvitsemansa tiedot voidakseen ryhtyä
aineiden ja valmisteiden turvallisen käytön 
edellyttämiin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin.

Perustelu

Asianmukaisen ja johdonmukaisen tiedotusjärjestelmän kehittämisen avulla kuluttajille 
voidaan antaa tietoja ja neuvoja, joiden perusteella he voivat käyttää aineita ja valmisteita 
turvallisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 270
135 C ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Direktiivin 1989/106/EY muuttaminen

Tarkistus 271
135 C ARTIKLA (uusi)

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

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

Tarkistus 272
135 D ARTIKLA, OTSIKKO (uusi)

Direktiivin 2000/53/EY muuttaminen

Tarkistus 273
135 D ARTIKLA (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 274
LIITE I, KOHTA 0.2.

0.2. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja. 
Siinä on tarkasteltava kyseisen aineen 
käyttöä sellaisenaan (merkittävät 
epäpuhtaudet ja lisäaineet mukaan luettuina) 
sekä valmisteeseen tai tuotteeseen sisältyvän 
aineen käyttöä. Arvioinnissa on käsiteltävä
aineen elinkaaren kaikkia vaiheita yksilöityjen 
käyttötapojen mukaisesti. 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa olevaan ihmisen ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle.

0.2 Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja, 
joissa ainetta käytetään vähintään 1 tonnin 
määrinä vuodessa. Siinä on tarkasteltava 
kyseisen aineen käyttöä sellaisenaan 
(merkittävät epäpuhtaudet ja lisäaineet 
mukaan luettuina) sekä valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvän aineen käyttöä. 
Arvioinnissa on käsiteltävä aineen elinkaaren 
kaikkia vaiheita (mukaan luettuna jätevaihe 
sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
säädetään) yksilöityjen käyttötapojen 
mukaisesti. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa 
on verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa olevaan ihmisen ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle.
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Perustelu

Ensimmäinen osa: ks. 13 artiklaan esitetty tarkistus.

Toinen osa: ks. 2 artiklan 1 kohdan e alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 275
LIITE I, KOHTA 0.6.

0.6. Kemikaaliturvallisuusraportin altistusta 
koskevan osan keskeinen osa on valmistajan 
tai maahantuojan altistusskenaario(ide)n sekä
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä
käyttötarkoituksia varten suosittelemien 
altistusskenaario(ide)n kuvaus. 
Altistusskenaarioissa on kuvattava 
riskinhallintatoimenpiteet, jotka valmistaja tai 
maahantuoja on ottanut käyttöön ja joita hän 
suosittaa jatkokäyttäjille. Jos aine on saatettu 
markkinoille, näistä altistusskenaarioista 
(riskinhallintamenetelmät mukaan luettuina) 
on esitettävä tiivistelmä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä liitteen 
IA mukaisesti.

0.6. Kemikaaliturvallisuusraportin altistusta 
koskevan osan keskeinen osa on valmistajan 
tai maahantuojan käyttö- ja altistustapojen 
luokan/luokkien tai altistusskenaario(ide)n 
sekä valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä
käyttötarkoituksia varten suosittelemien 
käyttö- ja altistustapojen luokan/luokkien
altistusskenaario(ide)n kuvaus. Käyttö- ja 
altistustapojen luokissa on kuvattava 
yleisesti riskinhallintatoimenpiteet ja 
altistusskenaarioissa on kuvattava 
konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti 
riskinhallintatoimenpiteet, jotka valmistaja tai 
maahantuoja on ottanut käyttöön ja joita hän 
suosittaa jatkokäyttäjille. Jos aine on saatettu 
markkinoille, näistä altistusskenaarioista 
(riskinhallintamenetelmät mukaan luettuina) 
on esitettävä tiivistelmä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä liitteen 
IA mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Sekä yksittäisiä
altistumisskenaarioita koskevat riskin karakterisoinnit, joihin sisältyy yksityiskohtainen 
kuvaus käyttöolosuhteista ja riskinhallintatoimenpiteistä, että jokaista merkityksellistä käyttö- 
ja altistustapojen luokkaa koskeva yleinen riskin karakterisointi on sallittu.

Tarkistus 276
LIITE I, KOHTA 0.7.
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0.7. Altistusskenaarioiden kuvauksen 
yksityiskohtaisuuden taso vaihtelee 
merkittävästi tapauskohtaisesti riippuen 
aineen käyttötavasta, sen vaarallisista 
ominaisuuksista ja valmistajan tai 
maahantuojan käytettävissä olevien tietojen 
määrästä. Altistusskenaarioissa voidaan 
kuvata asianmukaiset 
riskinhallintatoimenpiteet useille 
yksittäisille käyttötavoille. Yksittäiset 
altistusskenaariot voivat siis kattaa suuren 
määrän käyttötapoja.

0.7. Altistusskenaarioiden yksityiskohtainen 
kuvaus vaihtelee merkittävästi 
tapauskohtaisesti riippuen aineen 
käyttötavasta, sen vaarallisista 
ominaisuuksista ja valmistajan tai 
maahantuojan käytettävissä olevien tietojen 
määrästä. Käyttö- ja altistustapojen luokissa 
jäsennellään ja kuvataan yleiset käyttö- ja 
altistusedellytykset, joita voidaan soveltaa 
useisiin käyttötapoihin.

Perustelu

On eriteltävä selvästi, että altistumisskenaario on yksityiskohtainen kuvaus 
riskinhallintatoimenpiteistä ja käyttöolosuhteista ja käyttö- ja altistustapojen luokat taas 
kattavat laajan kirjon sovelluksia ja käyttötapoja.

Tarkistus 277
LIITE I, KOHTA 0.8

0.8. Valmistajan tai maahantuojan 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja 
kemikaaliturvallisuusraporttien laadinnassa 
voidaan toistaa tiettyjä prosesseja. 
Toistuvissa vaiheissa voidaan käsitellä
toisaalta altistusskenaario(ide)n kehittämistä
ja tarkistamista, mihin voi liittyä
riskinhallintatoimenpiteiden kehittämistä, 
toteuttamista tai suosittelemista, ja toisaalta 
lisätietojen hankkimista. Lisätietojen 
tuottamisen tarkoituksena on tarkempien 
riskienkuvausten tekeminen, joka perustuu 
tarkempaan vaaran tai altistuksen 
arviointiin. Tämän ansiosta voidaan 
toimitusketjussa toimittaa eteenpäin 
asianmukaista tietoa 
käyttöturvallisuustiedotteen avulla.

0.8. Valmistajan tai maahantuojan 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja 
kemikaaliturvallisuusraporttien laadinnassa 
voidaan toistaa tiettyjä prosesseja. 
Toistuvissa vaiheissa voidaan käsitellä
toisaalta käyttö- ja altistustapojen luokkien 
tai altistusskenaario(ide)n kehittämistä ja 
tarkistamista, mihin voi liittyä
riskinhallintatoimenpiteiden kehittämistä, 
toteuttamista tai suosittelemista, ja toisaalta 
lisätietojen hankkimista.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta.
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Tarkistus 278
LIITE I, KOHTA 0.12.

0.12. Kemikaaliturvallisuusraportin A osassa 
on annettava vakuutus, että valmistaja tai 
maahantuoja toteuttaa relevanteissa 
altistusskenaarioissa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä omassa käytössään 
ja että tiedot yksilöityjä käyttötapoja varten 
laadituista altistusskenaarioista toimitetaan 
toimitusketjun kaikille tunnetuille 
myöhemmille käyttäjille 
käyttöturvallisuustiedotteen avulla.

0.12. Kemikaaliturvallisuusraportin A osassa 
on annettava vakuutus, että valmistaja tai 
maahantuoja toteuttaa relevanteissa käyttö- 
ja altistustapojen luokissa tai
altistusskenaarioissa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä omassa käytössään 
ja että tiedot yksilöityjä käyttötapoja varten 
laadituista käyttö- ja altistustapojen luokista 
toimitetaan toimitusketjun kaikille tunnetuille 
myöhemmille käyttäjille 
käyttöturvallisuustiedotteen avulla.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. 
Kemikaaliturvallisuusraportissa on periaatteessa viitattava käyttö- ja altistustapojen luokkiin. 
Käyttöturvallisuustiedotteessa on ilmoitettava ainoastaan käyttö- ja altistustapojen luokat.

Tarkistus 279
LIITE I, KOHTA 1.4.1.
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1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1–3 saatujen tulosten perusteella, ja 
siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistuksen kesto
ja taajuus. Altistusskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja mahdollisesti tietyille 
alaryhmille (esim. lapset, raskaana olevat 
naiset) sekä erilaisille altistusreiteille. 
Perustelujen on oltava kattavat, ja niissä on 
täsmennettävä muun muassa käytettyjen 
raakatietojen valinta, altistusreitti (suun 
kautta, ihon kautta, hengitysteitse) sekä
altistuksen kesto ja taajuus sille aineelle, 
jonka DNEL on kyseessä. Jos altistus voi 
tapahtua useamman reitin kautta, on DNEL-
arvo vahvistettava kullekin reitille erikseen ja 
kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistukselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa on 
otettava huomioon muun muassa seuraavat 
tekijät:

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

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Kohdassa on ilmaistava 
yksiselitteisesti, että aineen kaikille aiotuille käyttö- ja altistustapojen luokille on 
vahvistettava DNEL-arvo todennäköisyyksistä riippumatta.

Tarkistus 280
LIITE I, KOHTA 3.3.1.
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3.3.1. Kullekin ympäristön osa-alueelle on 
vahvistettava PNEC-arvo (Predicted No-
Effect Concentration, todennäköisesti 
vaikutukseton pitoisuus) saatavilla olevien 
tietojen perusteella. PNEC-arvo voidaan 
laskea soveltamalla sopivaa arviointitekijää
eliöillä tehdyistä testeistä saatuihin vaikutusta 
kuvaaviin arvoihin (esim. LC50 tai NOEC). 
Arviointitekijä kuvaa eroa, joka on 
rajoitetulle määrälle lajeja 
laboratoriokokeista johdettujen vaikutusta 
kuvaavien arvojen ja kyseiselle ympäristön 
osa-alueelle määritetyn PNEC-arvon välillä . 

3.3.1. Kullekin ympäristön osa-aluetta 
koskevalle käyttö- ja altistustavan luokalle 
on vahvistettava PNEC-arvo (Predicted No-
Effect Concentration, todennäköisesti 
vaikutukseton pitoisuus) saatavilla olevien 
tietojen perusteella. PNEC-arvo voidaan 
laskea soveltamalla sopivaa arviointitekijää
eliöillä tehdyistä testeistä saatuihin vaikutusta 
kuvaaviin arvoihin (esim. LC50 tai NOEC). 
Arviointitekijä kuvaa eroa, joka on 
rajoitetulle määrälle lajeja 
laboratoriokokeista johdettujen vaikutusta 
kuvaavien arvojen ja kyseiselle ympäristön 
osa-alueelle määritetyn PNEC-arvon välillä . 

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta.

Tarkistus 281
LIITE I, KOHTA 4.2.

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. 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.

Perustelu

Ks. 13 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 282
LIITE I, KOHTA 5.1., JOHDANTOKAPPALE

5.1. Vaihe 1: Altistusskenaarioiden laadinta 5.1. Käyttö- ja altistustapojen luokkien tai 
altistusskenaarioiden laadinta
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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. Käyttö- ja altistustapojen luokkia tai 
altistusskenaarioita on laadittava yhteisössä
tapahtuvaa valmistusta varten, valmistajan tai 
maahantuojan omaa käyttöä varten sekä
kaikkia yksilöityjä käyttötapoja varten. 
Käyttö- ja altistapojen luokissa kuvataan 
yleiset käyttöehdot sekä toimet ja ohjeet 
ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi, 
joiden avulla voidaan noudattaa säädettyjä
DNEL- ja PNEC-arvoja.
Altistusskenaariossa selostetaan 
yksityiskohtaisesti, miten ainetta 
valmistetaan tai käytetään sen elinkaaren 
aikana ja miten valmistaja tai maahantuoja 
konkreettisin suojatoimin kontrolloi tai 
suosittaa, että jatkokäyttäjät kontrolloivat
ihmisten ja ympäristön altistumista. 
Altistusskenaario on esitettävä
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa. Altistusskenaariossa 
on selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Periaatteessa on 
vahvistettava ainoastaan käyttö- ja altistustapojen luokat. Niistä on turvallisuusraportissa 
esitettävä yleiset toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi, jotka on ilmoitettava 
käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteessa. Altistusskenaarioissa esitetään erityiset 
käyttöolosuhteet ja toimenpiteet.

Tarkistus 283
LIITE I, KOHTA 5.1.2.

5.1.2. Jos arviointia on tarkoitus käyttää
luvan hakemiseen tiettyä käyttötapaa varten, 
tarvitsee altistusskenaariot laatia vain 
kyseisiä käyttötapoja ja käyttöä seuraavia 
elinkaaren vaiheita varten.

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon)

Perustelu

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 284
LIITE I, KOHTA 5.2. JA 5.2.1
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Vaihe 2: Altistuksen estimointi Vaihe 2: Altistuksen määrittäminen tai
estimointi

5.2.1. Altistus on estimoitava kullekin 
laaditulle altistusskenaariolle, ja se on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa. Estimoinnista on 
esitettävä tarvittaessa tiivistelmä 29 artiklan 
mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä. Altistuksen estimointiin kuuluu 
kolme kohtaa: 1) päästöjen estimointi, 2) 
kemikaalin käyttäytyminen ja reitit ja 3) 
altistustasojen estimointi. 

5.2.1. Altistus on määritettävä tai 
estimoitava kullekin käyttö- ja 
altistustapojen luokalle tai
altistusskenaariolle, ja se on esitettävä
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa. Altistuksen 
määrittämiseen tai estimointiin kuuluu 
kolme kohtaa: 1) päästöjen määrittäminen 
tai estimointi, 2) kemikaalin käyttäytyminen 
ja reitit ja 3) altistustasojen määrittäminen 
ja estimointi.

Perustelu

Altistumisen tai päästöjen tarkka määrittely olisi mainittava, ja sen olisi oltava etusijalla 
arvionteihin nähden. Altistusten arviointimalleja olisi käytettävä ainoastaan silloin, kun ei ole 
saatavilla konkreettisia mittaustietoja (todellisuus menee epävarmojen mallihuomioiden 
edelle).

Tarkistus 285
LIITE I, KOHTA 5.2.2. ja 5.2.4 JOHDANTOKAPPALE

5.2.2. Päästöjen estimoinnissa on 
tarkasteltava päästöjä aineen elinkaaren 
kaikkien merkityksellisten vaiheiden aikana 
olettaen, että altistusskenaariossa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä käytetään. 

5.2.2. Päästöjen määrittämisessä tai

estimoinnissa on tarkasteltava päästöjä
aineen elinkaaren kaikkien merkityksellisten 
vaiheiden aikana olettaen, että käyttö- ja 
altistustapojen luokissa tai
altistusskenaariossa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä käytetään. 
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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 määritettävä tai
estimoitava kaikille väestöryhmille 
(työntekijät, kuluttajat ja ympäristön 
välityksellä epäsuorasti altistuvat yksilöt) ja 
ympäristön osa-alueille, joiden altistuminen 
aineelle on yksilöityjen käyttötapojen ja 
määräysten mukaisen käytön perusteella 
odotettavissa. 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:

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Mikäli altistumisesta tai 
päästöistä on olemassa konkreettisia tietoja, niitä olisi käytettävä ja niiden olisi oltava 
selvästi etusijalla arvionteihin nähden. (Malleista johdettuja) arvioita olisi käytettävä
ainoastaan silloin, kun ei ole saatavilla konkreettisia mittaustietoja.

Tarkistus 286
LIITE I, KOHTA 5.2.4., LUETELMAKOHTA 8 JA 9

– todennäköiset altistustiet ja imeytyvyys 
ihmisen elimistöön,

– altistustiet ja imeytyvyys ihmisen 
elimistöön,

– todennäköiset reitit, joiden kautta aine 
joutuu ympäristöön, sekä jakautuminen 
ympäristöön ja hajaantuminen ja/tai 
muuntuminen (katso myös 3 jakson vaihe 1)

– reitit, joiden kautta aine joutuu 
ympäristöön, sekä jakautuminen ympäristöön 
ja hajaantuminen ja/tai muuntuminen (katso 
myös 3 jakson vaihe 1)

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Mikäli altistumisesta tai 
päästöistä on olemassa konkreettisia tietoja, niitä olisi käytettävä ja niiden olisi oltava 
selvästi etusijalla arvionteihin nähden. (Malleista johdettuja) arvioita olisi käytettävä
ainoastaan silloin, kun ei ole saatavilla konkreettisia mittaustietoja.

Tarkistus 287
LIITE I, KOHTA 5.2.5.
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5.2.5 Jos on käytettävissä asianmukaisesti 
mitattuja ja edustavia altistusta koskevia 
tietoja, ne on otettava erityisesti huomioon
altistuksen arvioinnin yhteydessä. 
Altistustasojen estimoinnissa voidaan käyttää
sopivia malleja. Tällöin otetaan huomioon 
myös käyttö- ja altistustavoiltaan tai 
ominaisuuksiltaan samankaltaisten aineiden 
merkitykselliset seurantatiedot.

5.2.5 Jos on käytettävissä asianmukaisesti 
mitattuja ja edustavia altistusta koskevia 
tietoja, ne on asetettava etusijalle altistuksen 
arvioinnin yhteydessä. Altistustasojen 
estimoinnissa voidaan käyttää sopivia 
malleja. Tällöin otetaan huomioon myös 
käyttö- ja altistustavoiltaan tai 
ominaisuuksiltaan samankaltaisten aineiden 
merkitykselliset seurantatiedot.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Mikäli altistumisesta tai 
päästöistä on olemassa konkreettisia tietoja, niitä olisi käytettävä ja niiden olisi oltava 
selvästi etusijalla arvionteihin nähden. (Malleista johdettuja) arvioita olisi käytettävä
ainoastaan silloin, kun ei ole saatavilla konkreettisia mittaustietoja.

Tarkistus 288
LIITE I, KOHTA 6.1. JA 6.2.

6.1 Riskit on karakterisoitava kullekin 
altistusskenaariolle ja esitettävä
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa.

6.1 Riskit on karakterisoitava kullekin käyttö- 
ja altistustavan luokalle tai
altistusskenaariolle ja esitettävä
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa.

6.2 Riskien karakterisoinnissa on 
tarkasteltava niitä väestöryhmiä (jotka 
altistuvat työntekijöinä, kuluttajina tai 
epäsuorasti ympäristön kautta, sekä
tarvittaessa niitä yhteensä) ja niitä ympäristön 
osa-alueita, joiden tiedetään tai voidaan 
kohtuudella ennakoida altistuvan aineelle 
olettaen, että edellisen jakson 
altistusskenaarioissa kuvattuja 
riskinhallintatoimenpiteitä käytetään. Lisäksi 
on tarkasteltava aineesta aiheutuvaa 
kokonaisympäristöriskiä yhdistämällä kaikkia 
kyseeseen tulevia ympäristön osa-alueita 
koskevat tulokset ja aineen merkityksellisiä
päästölähteitä koskevat tiedot.

6.2 Riskien karakterisoinnissa on 
tarkasteltava niitä väestöryhmiä (jotka 
altistuvat työntekijöinä, kuluttajina tai 
epäsuorasti ympäristön kautta, sekä
tarvittaessa niitä yhteensä) ja niitä ympäristön 
osa-alueita, joiden yksilöityjen käyttötapojen 
ja määräysten mukaisen käytön perusteella 
ennakoidaan altistuvan aineelle olettaen, 
että edellisen jakson altistusskenaarioissa 
kuvattuja riskinhallintatoimenpiteitä
käytetään. Lisäksi on tarkasteltava aineesta 
aiheutuvaa kokonaisympäristöriskiä
yhdistämällä kaikkia kyseeseen tulevia 
ympäristön osa-alueita koskevat tulokset ja 
aineen merkityksellisiä päästölähteitä
koskevat tiedot.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Lisäksi riskin 
karakterisoinnin pitäisi koskea ainoastaan todella aiottua altistusta, joka on odotettavissa 
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ilmoitetun ja valmistajan tai jatkokäyttäjän tukeman käyttötavan perusteella ja 
asianmukaisessa käytössä.

Tarkistus 289
LIITE I, KOHTA 6.4., LUETELMAKOHTA 1

6.4 Kunkin altistusskenaarion osalta ihmisten 
ja ympäristön altistuksen voidaan katsoa 
olevan asianmukaisesti kontrolloidun, jos

6.4 Kunkin käyttö- ja altistustavan luokan 
tai altistusskenaarion osalta ihmisten ja 
ympäristön altistuksen voidaan katsoa olevan 
asianmukaisesti kontrolloidun, jos

– 6 jakson 2 kohdassa estimoidut 
altistustasot eivät ylitä 1 ja 3 jaksossa 
määritettyjä asiaa koskevia DNEL- tai PNEC-
tasoja ja

– 6 jakson 2 kohdassa määritetyt tai
estimoidut altistustasot eivät ylitä 1 ja 3 
jaksossa määritettyjä asiaa koskevia DNEL- 
tai PNEC-tasoja ja

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Lisäksi riskin 
karakterisoinnin pitäisi koskea ainoastaan todella aiottua altistusta, joka on odotettavissa 
ilmoitetun ja valmistajan tai jatkokäyttäjän tukeman käyttötavan perusteella ja 
asianmukaisessa käytössä.

Tarkistus 290
LIITE I, KOHTA 6.5, ALAKOHTA 1

6.5 Niille ihmisiin tai ympäristön osa-alueisiin 
kohdistuville vaikutuksille, joille ei ole voitu 
määrittää DNEL- tai PNEC-arvoa, on 
tehtävä laadullinen arvio siitä, kuinka suurella 
todennäköisyydellä vaikutukset voidaan 
välttää toteutettaessa altistusskenaariota.

6.5 Niille ihmisiin tai ympäristön osa-alueisiin 
kohdistuville vaikutuksille, joille ei ole voitu 
määrittää DNEL- tai PNEC-arvoa, on 
tehtävä laadullinen arvio siitä, kuinka suurella 
todennäköisyydellä vaikutukset voidaan 
välttää toteutettaessa 
riskinhallintatoimenpiteitä.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Lisäksi riskin 
karakterisoinnin pitäisi koskea ainoastaan todella aiottua altistusta, joka on odotettavissa 
ilmoitetun ja valmistajan tai jatkokäyttäjän tukeman käyttötavan perusteella ja 
asianmukaisessa käytössä.

Tarkistus 291
LIITE I, KOHTA 7, 5.1.,OTSIKKO

5.1. [Otsikko, altistusskenaario 1] 5.1. [Otsikko, käyttö- ja altistustapojen 
luokka tai altistusskenaario 1]
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Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta.

Tarkistus vaikuttaa myös tämän kohdan alakohtien 5.2.1., 8.2., 8.3.1., 6.1. ja 6.2. otsikkoihin.

Tarkistus 292
LIITE I A, KOHTA 1.2.

Aineen tai valmisteen käyttötavat, mikäli ne 
tiedetään, on ilmoitettava. Useista 
mahdollisista käyttötavoista tarvitsee 
luetella vain tärkeimmät tai tavallisimmat. 
On ilmoitettava lyhyesti, mitä aine 
käytännössä tekee, esimerkiksi onko se 
palonestoaine, antioksidantti jne.

Aineen tai valmisteen tarkoitetut käyttötavat 
on ilmoitettava aineen tai valmisteen käyttö- 
ja altistustapaluokkien mukaisesti
(yksilöidyt käyttötavat). Lisäksi voidaan 
ilmoittaa tiettyjä käyttötapoja.

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, 
on käyttöturvallisuustiedotteessa annettava 
tietoja kaikista yksilöidyistä käyttötavoista, 
jotka ovat merkityksellisiä
käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajalle. 
Näiden tietojen on vastattava 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä
yksilöityjä käyttötapoja ja 
altistusskenaarioita.

Jos aineesta tai valmisteen tietystä
aineosasta vaaditaan 
kemikaaliturvallisuusraportti, on 
käyttöturvallisuustiedotteessa annettava 
tietoja kaikista yksilöidyistä käyttötavoista, 
jotka ovat merkityksellisiä
käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajalle. 
Näiden tietojen on vastattava 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä
yksilöityjä käyttötapoja.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Kaikkien merkityksellisten 
käyttö- ja altistustapojen luokkien ilmoittaminen käyttöturvallisuustiedotteessa on pakollista, 
ja tiettyjä käyttötapoja koskevien lisätietojen ilmoittaminen taas vapaaehtoista. On todettava, 
että käyttöturvallisuustiedotteen johdonmukaisuuden vuoksi tarvitaan lisämukautuksia.

Tarkistus 293
LIITE I A, KOHTA 3, ALAKOHTA 1
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Vastaanottajan on voitava tunnistaa 
annettujen tietojen perusteella helposti 
valmisteen aineosiin liittyvät vaarat.
Valmisteeseen itseensä liittyvät vaarat on 
ilmoitettava kohdassa 3.

Vastaanottajan on voitava tunnistaa 
annettujen tietojen perusteella helposti 
valmisteen aineosiin liittyvät vaarat, jotka 
ovat tärkeitä riskinarvioinnin ja 
riskinhallintatoimien kannalta. 
Merkityksellisiä ovat sellaiset aineosat, 
joiden vuoksi - käyttö- ja altistustapojen 
luokista riippuen - on toteutettava 
ainekohtaisia toimia. Valmisteeseen itseensä
liittyvät vaarat on ilmoitettava kohdassa 3.

Perustelu

Valmisteiden turvallinen käyttö ei edellytä kaikkien ainesosien julkistamista. Ilmoitettava on 
ainoastaan ne ainesosat, joiden vuoksi on toteutettava erityistoimia. Monia esimerkiksi 
ärsyttäviä tai helposti syttyviä aineita koskevia suojatoimenpiteitä ei ole vahvistettu 
ainekohtaisesti (esimerkkinä suojalasien käyttäminen ja palontorjuntatoimet).

Tarkistus 294
LIITE I A, KOHTA 3.2, JOHDANTOKAPPALE

3.2. Direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
vaarallisiksi luokitelluista valmisteista on 
ilmoitettava seuraavantyyppiset aineet sekä
niiden pitoisuus tai pitoisuusalue:

3.2. Direktiivin 1999/45/EY mukaisesti 
vaarallisiksi luokitelluista valmisteista on 
ilmoitettava asiaankuuluvat aineet sekä
niiden pitoisuus tai pitoisuusalue:

Perustelu

Valmisteiden turvallinen käyttö ei edellytä kaikkien ainesosien julkistamista. Ilmoitettava on 
ainoastaan ne ainesosat, joiden vuoksi on toteutettava erityistoimia. Monia esimerkiksi 
ärsyttäviä tai helposti syttyviä aineita koskevia suojatoimenpiteitä ei ole vahvistettu 
ainekohtaisesti (esimerkkinä suojalasien käyttäminen ja palontorjuntatoimet).

Tarkistus 295
LIITE I A, KOHTA 3.3, JOHDANTOKAPPALE

3.3. Valmisteista, jotka ei ole luokiteltu 
vaarallisiksi direktiivin 1999/45/EY mukaan, 
on ilmoitettava seuraavat aineet sekä niiden 
pitoisuus tai pitoisuusalue, jos yksittäisen 
aineen pitoisuus on vähintään yksi 
painoprosentti, kun on kyseessä muu kuin 
kaasumainen valmiste, tai vähintään 0,2 
tilavuusprosenttia, kun on kyseessä
kaasumainen valmiste:

3.3. Valmisteista, jotka ei ole luokiteltu 
vaarallisiksi direktiivin 1999/45/EY mukaan, 
on ilmoitettava asiaankuuluvat aineet sekä
niiden pitoisuus tai pitoisuusalue, jos 
yksittäisen aineen pitoisuus on vähintään yksi 
painoprosentti, kun on kyseessä muu kuin 
kaasumainen valmiste, tai vähintään 0,2 
tilavuusprosenttia, kun on kyseessä
kaasumainen valmiste:

Perustelu
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Valmisteiden turvallinen käyttö ei edellytä kaikkien ainesosien julkistamista. Ilmoitettava on 
ainoastaan ne ainesosat, joiden vuoksi on toteutettava erityistoimia. Monia esimerkiksi 
ärsyttäviä tai helposti syttyviä aineita koskevia suojatoimenpiteitä ei ole vahvistettu 
ainekohtaisesti (esimerkkinä suojalasien käyttäminen ja palontorjuntatoimet).

Tarkistus 296
LIITE I A, KOHTA 8.1.

Nykyisin sovellettavat erityiset valvontaan 
käytettävät muuttujat, kuten työperäiseen 
altistukseen liittyvät raja-arvot tai biologiset 
raja-arvot, on ilmoitettava. Tällöin on 
annettava siinä jäsenvaltiossa sovellettavat 
arvot, jossa ainetta tai valmistetta saatetaan 
markkinoille. On myös annettava tietoa 
nykyisin suositelluista altistuksen 
seurantamenetelmistä.

Nykyisin sovellettavat erityiset valvontaan 
käytettävät muuttujat, kuten työperäiseen 
altistukseen liittyvät raja-arvot tai biologiset 
raja-arvot, on ilmoitettava. Tällöin on 
annettava siinä jäsenvaltiossa sovellettavat 
arvot, jossa ainetta tai valmistetta saatetaan 
markkinoille. On myös annettava tietoa 
nykyisin suositelluista altistuksen 
seurantamenetelmistä.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, 
on ilmoitettava aineen DNEL- ja PNEC-
arvot käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä
mainituille altistusskenaarioille.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, 
on ilmoitettava aineen sekä valmisteen 
sisältämien asiaankuuluvien aineiden 
käyttö- ja altistustapojen luokkien DNEL- 
ja PNEC-arvot.

Valmisteiden niille aineosille, jotka on 
mainittava käyttöturvallisuustiedotteessa 
kohdan 3 mukaan, on hyvä antaa kyseiset 
arvot.

Lisäksi on ihmisten ja ympäristön ja 
erityisesti kuluttajien suojelemiseksi 
ilmoitettava valmisteiden ja tuotteiden 
sisältämät tuotekohtaiset enimmäisarvot - 
mikäli niillä on merkitystä.

Perustelu

Tarkistus johtuu käyttö- ja altistustapojen luokkien käyttöönotosta. Ilmoitettaessa 
käyttöturvallisuustiedotteessa kaikki merkitykselliset käyttö- ja altistustapojen luokat on 
annettava myös niihin liittyvät DNEL- ja PNEC-arvot. Jos DNEL- ja PNEC-arvoja ei ole 
johdettu, on ilmoitettava olemassa olevat raja-arvot. On todettava, että
käyttöturvallisuustiedotteen johdonmukaisuuden vuoksi tarvitaan lisämukautuksia.

Parlamentin muutokset

Tarkistus 297
LIITE II, lisäaineet/ryhmät

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

265-995-8 Selluloosa 65996-61-4

Perustelu 

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

Tarkistus 298
LIITE II, UUDET RIVIT

EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro

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

Jalokaasut eivät kuulu liitteen III 8 kohtaan, sillä niitä ei pidetä direktiivin 67/548/ETY 
määritelmien mukaan vaarallisena ja koska niitä säännellään nykyisellä
liikennelainsäädännöllä (ADR-sopimus).

Metaani pitäisi sisällyttää liitteeseen II, sillä se on luonnonkaasun pääasiallinen ainesosa, ja 
se mainitaan asetukseen kuuluvassa liitteessä III.

Tarkistus 299
LIITE II, EINECS-nro – Nimi/ryhmä CAS-nro (UUSI RIVI)

265-995-8, Selluloosamassa, 65996-61-4
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Perustelu
Liite II sisältää jo monia luonnossa esiintyviä aineita, myös monikomponenttisia aineita.

Selluloosa ja tärkkelys on tehty samasta monosakkaridista, glukoosista. Glukoosi ja tärkkelys 
sisältyvät jo liitteeseen II. Siksi myös selluloosamassa olisi lisättävä liitteen II luetteloon. 
Luonnon polysakkaridi selluloosa on tärkein korkeampien kasvien soluseinien rakennusaine, 
ja se on yleisin orgaaninen yhdiste maapallolla. Arviolta 50 prosenttia kaikista biomassan 
materiaaleista on selluloosaa. Selluloosaa ei ole luokiteltu vaaralliseksi ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle. 

Tarkistus 300
LIITE II, EINECS-nro – Nimi/ryhmä - CAS-nro (UUSI RIVI)

231-096-4, Rauta, 7439-89-6

Perustelu

Raudan vaarallisuudesta ihmisten terveydelle tai ympäristölle ei ole saatu näyttöä. Raudan 
tonnimäärät ovat suuria, joten sitä testattaneen perusteellisesti Reach-menettelyssä, jolloin 
joudutaan käyttämään paljon koe-eläimiä. Raudan testaamisesta ja rekisteröinnistä
aiheutuvat kustannukset ylittäisivät mahdolliset edut runsain mitoin.

Tarkistus 301
LIITE III, kohta 8

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 302
LIITE III, KOHTA 8
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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 
kasvitieteellisesti johdetut aineet mukaan 
lukien,

Perustelu

Orgaanisia ja epäorgaanisia aineita olisi käsiteltävä rekisteröintiprosessissa samalla tavalla. 
Mineraaleista, malmeista tai muista luonnossa esiintyvistä aineista aiheutuvia potentiaalisia 
riskejä voidaan käsitellä muussa yhteisön lainsäädännössä tai muissa REACHin vaiheissa.

Tarkistus 303
LIITE III, KOHTA 9

9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, koksauskaasu, masuunin 
huippukaasu, 
happipuhallusmasuunikaasu, raakaöljy, 
kivihiili, koksi.

Perustelu

Prosessikaasuja tuotetaan ja käytetään suljetuissa järjestelmissä. Koksi on tuote, joka syntyy 
poistettaessa hiilestä kaasua. Tässä prosessissa hiilestä uutetaan bentseeniä, tolueenia, 
ksyleeniä, tervaa ja muita materiaaleja, joten koksissa on vähemmän luontaisia vaarallisia 
ominaisuuksia. Mainittuja kaasuja tuotetaan sivutuotteina koksaamoissa ja 
teräskombinaateissa. Niitä käytetään maakaasun, öljyn ja kivihiilen tavoin energian- ja 
lämmöntuotantoon.

Tarkistus 304
LIITE III, KOHTA 9

9.Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, koksaamokaasu, masuunin 
huippukaasu, konverttikaasu, raakaöljy, 
kivihiili ja koksi.

Perustelu

Prosessikaasuja tuotetaan ja käytetään suljetuissa järjestelmissä. Kaikki kuljetus tapahtuu 
putkia pitkin, ja yleisö ei koskaan joudu kaasujen kanssa tekemisiin.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasua. Samalla poistuu muita aineita, joten 
koksissa on vähemmän luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se pitäisi vapauttaa 
rekisteröintivelvollisuudesta.



AD\580429FI.doc 165/174 PE 357.851v02-00

FI

Mainittuja kaasuja käytetään energian- ja lämmöntuotantoon. Niitä olisi siksi kohdeltava 
samalla tavalla kuin luonnollisia energialähteitä, eli ne olisi vapautettava 
rekisteröintivelvollisuudesta.

Tarkistus 305
LIITE III, KOHTA 9

9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, nesteytetty mineraaliöljykaasu 
(nestekaasu), raakaöljy, kivihiili.

Perustelu

Nestekaasu olisi sisällytettävä luonnollisen alkuperänsä vuoksi Reach-asetuksen liitteeseen III 
sekä siksi, että se on samankaltainen kuin muut liitteessä III luetellut luonnolliset tuotteet ja 
se vaikuttaa tunnetusti turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön. 

Tarkistus 306
LIITE III, KOHTA 9

9.Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili ja koksi;

Perustelu

Kaikki luonnossa esiintyvät aineet olisi – vaikka ne kuuluisivatkin direktiivin 67/548/EY 
soveltamisalaan – olisi jätettävä pois, koska ne eivät ole ensisijaisia ja niiden mukaan 
ottaminen nostaisi rekisteröitävien aineiden määrää jyrkästi. Niitä varten myönnettiin 
poikkeus myös Einecs-raportointia koskevista vaatimuksista.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasuja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se olisi siten jätettävä rekisteröinnin ulkopuolelle.

Tarkistus 307
LIITE III, KOHTA 9 A (uusi)

9 a) epäpuhtaudet, jollei niitä ole tuotu 
maahan tai saatettu markkinoille 
sellaisinaan;

Perustelu

Kaikki luonnossa esiintyvät aineet olisi – vaikka ne kuuluisivatkin direktiivin 67/548/EY 
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soveltamisalaan – olisi jätettävä pois, koska ne eivät ole ensisijaisia ja niiden mukaan 
ottaminen nostaisi rekisteröitävien aineiden määrää jyrkästi. Niitä varten myönnettiin 
poikkeus myös Einecs-raportointia koskevista vaatimuksista.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasuja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se olisi siten jätettävä rekisteröinnin ulkopuolelle.

Tarkistus 308
LIITE III, KOHTA 9 B (uusi)

9 b) homo- ja heterogeeniset 
metalliseokset;

Perustelu

Kaikki luonnossa esiintyvät aineet olisi – vaikka ne kuuluisivatkin direktiivin 67/548/EY 
soveltamisalaan – olisi jätettävä pois, koska ne eivät ole ensisijaisia ja niiden mukaan 
ottaminen nostaisi rekisteröitävien aineiden määrää jyrkästi. Niitä varten myönnettiin 
poikkeus myös Einecs-raportointia koskevista vaatimuksista.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasuja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se olisi siten jätettävä rekisteröinnin ulkopuolelle.

Tarkistus 309
LIITE III, KOHTA 9 C (uusi)

9 c) tietoisesti ainesosia sekoittamalla tai 
yhdistämällä luodut seokset; tietoisesti 
luotujen seosten ainesosat on ilmoitettava 
erikseen; jos ainesosien kemiallinen 
vuorovaikutus on kuitenkin määritellyn 
käytön kannalta satunnaista eikä se 
vaikuta laajentavasti tuotteen tekniseen 
luonteeseen, seos on katsottava 
sivutuotteeksi, jolloin sitä ei tarvitse 
ilmoittaa;

Perustelu

Kaikki luonnossa esiintyvät aineet olisi – vaikka ne kuuluisivatkin direktiivin 67/548/EY 
soveltamisalaan – olisi jätettävä pois, koska ne eivät ole ensisijaisia ja niiden mukaan 
ottaminen nostaisi rekisteröitävien aineiden määrää jyrkästi. Niitä varten myönnettiin 
poikkeus myös Einecs-raportointia koskevista vaatimuksista.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasuja, joten koksissa on vähemmän 
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luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se olisi siten jätettävä rekisteröinnin ulkopuolelle.

Tarkistus 310
LIITE III, KOHTA 9 D (uusi)

9 d) epäorgaaniset katalysaattorit.

Perustelu

Kaikki luonnossa esiintyvät aineet olisi – vaikka ne kuuluisivatkin direktiivin 67/548/EY 
soveltamisalaan – olisi jätettävä pois, koska ne eivät ole ensisijaisia ja niiden mukaan 
ottaminen nostaisi rekisteröitävien aineiden määrää jyrkästi. Niitä varten myönnettiin 
poikkeus myös Einecs-raportointia koskevista vaatimuksista.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasuja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se olisi siten jätettävä rekisteröinnin ulkopuolelle.

Tarkistus 311
LIITE III A (uusi)

Mahdollisten PBT- ja vPvB-aineiden 
luettelo

[laaditaan myöhemmin]

Perustelu

Tämän liitteen avulla saadaan oikeusvarmuus siitä, mitkä PBT- ja vPvB-aineet on 
rekisteröitävä aikaisessa vaiheessa. Liite on tarpeen, koska muuten rekisteröijät saattaisivat 
päätyä rikkomaan asetusta myöhästyttyään rekisteröinnin määräajasta. Näin voi tapahtua, 
jos he saavat myöhemmin – tiedot tuotettuaan – selville, että heidän aineensa on PBT- tai 
vPvB-aine. (Tarkistus liittyy 21 artiklan 1 kohdan c alakohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistus 312
LIITE III B (uusi)

Muut seulontaperusteet aineille, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
1–10 tonnin ja 10–100 tonnin määrinä

Perustelu

Johtuu 43 a a artiklan 5 kohtaa (uusi) koskevasta tarkistuksesta. Komission olisi laadittava 
liite myöhemmin kemikaaliviraston ehdotuksen perusteella.
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Tarkistus 313
LIITE IV, OHJEET

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

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

Perustelu 

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

Tarkistus 314
LIITE IV, VAIHE 1
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Rekisteröijän olisi kerättävä kaikki olemassa ja 
saatavilla olevat testitiedot rekisteröitävästä
aineesta. Aina kun se on käytännössä
mahdollista, rekisteröintihakemuksen jättäjänä
olisi oltava yhteenliittymä 10 tai 17 artiklan 
mukaisesti. Sen ansiosta olisi mahdollista antaa 
muidenkin käyttää testitietoja, jolloin voidaan 
välttää tarpeetonta testausta ja alentaa 
kustannuksia. Rekisteröijän olisi myös
koottava kaikki muu saatavissa oleva ainetta 
koskeva tieto. Tällaisia tietoja ovat mm. 
kvantitatiiviset rakenne-aktiivisuussuhteet 
(QSAR), muista aineista interpoloidut, in vitro -
kokeissa saadut tai epidemiologiset tiedot, 
jotka voivat auttaa aineeseen liittyvien 
vaarallisten ominaisuuksien olemassaolon tai 
puuttumisen tunnistamisessa ja jotka voivat 
tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden 
tulokset. Lisäksi on koottava altistusta, 
käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä
koskevat tiedot 9 artiklan ja liitteen V 
mukaisesti. Kun rekisteröijä tarkastelee 
kaikkia näitä tietoja yhdessä, hän voi päättää,
ovatko lisätiedot tarpeen.

Rekisteröijän olisi kerättävä kaikki 
olemassa ja saatavilla olevat, 
riskienarvioinnin kannalta merkittävät
testitiedot rekisteröitävästä aineesta. Aina 
kun se on käytännössä mahdollista, 
rekisteröintihakemuksen jättäjänä olisi 
oltava yhteenliittymä 10 tai 17 artiklan 
mukaisesti. Sen ansiosta olisi mahdollista 
antaa muidenkin käyttää testitietoja, jolloin 
voidaan välttää tarpeetonta testausta ja 
alentaa kustannuksia. Tämän vuoksi on 
syytä kartoittaa tai määrittää ennen 
riskienarviointiin tarvittavien luontaisia 
ominaisuuksia koskevien tietojen 
selvittämistä tiedot, jotka koskevat 
yksilöityjä käyttötapoja sekä jo 
sovellettuja ja suositeltuja 
riskinhallintatoimia. Rekisteröijän on 
koottava kaikki muu saatavissa oleva 
ainetta koskeva tieto yksilöityjä
käyttötapoja varten ottaen huomioon jo 
sovelletut ja suositellut 
riskinhallintatoimet. Tällaisia tietoja ovat 
mm. kvantitatiiviset rakenne-
aktiivisuussuhteet (QSAR), muista aineista 
interpoloidut, in vitro -kokeissa saadut tai 
epidemiologiset tiedot, jotka voivat auttaa 
aineeseen liittyvien vaarallisten 
ominaisuuksien olemassaolon tai 
puuttumisen tunnistamisessa ja jotka voivat 
tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden 
tulokset. Kun rekisteröijä tarkastelee 
kaikkia näitä tietoja yhdessä, hänen on 
päätettävä, ovatko lisätiedot tarpeen.

Perustelu

Kyseessä on pk-yrityksiä palveleva selvennys. "Yksilöidyt käyttötavat" ovat seurausta 
yksinomaan käyttö- ja altistustapojen luokkien ilmoittamisesta. Tämä on erityisen tärkeää pk-
yrityksille, sillä se yksinkertaistaa järjestelmän käyttöä ja antaa mahdollisuuden säilyttää
yritystiedot luottamuksellisina.

Tarkistus 315
LIITE IV, VAIHE 2
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Rekisteröijän olisi selvitettävä, mitä tietoja 
rekisteröintiä varten tarvitaan. Ensin on 
selvitettävä, mitä liitettä (liitteitä) on 
käytettävä, tonnimäärän mukaan. Liitteissä
määrätään tietoja koskevista 
vakiovaatimuksista, mutta niitä on 
tarkasteltava yhdessä liitteen IX kanssa, 
jossa annetaan mahdollisuus muuttaa 
vakiolähestymistapaa silloin kuin se on 
perusteltua. Tässä vaiheessa on 
tarkasteltava erityisesti altistusta, käyttöä ja 
riskinhallintatoimenpiteitä koskevia tietoja, 
jotta ainetta koskevien tietojen tarve 
voidaan määrittää. 

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

Perustelu

Kyseessä on pk-yrityksiä palveleva selvennys. "Yksilöityihin käyttötapoihin" sisältyvät ilman 
muuta käyttö- ja altistustapojen luokkia koskevat tiedot.

Tarkistus 316
LIITE IV, VAIHE 4
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Joissakin tapauksissa ei tarvitse tuottaa uusia 
tietoja. Jos kuitenkin tiedoissa on puute, joka 
on korjattava, on hankittava uutta tietoa 
(liitteet V ja VI) tai ehdotettava 
testausstrategiaa (liitteet VII ja VIII) 
tonnimäärästä riippuen. Uusia 
selkärankaisilla tehtäviä testejä saa tehdä tai 
ehdottaa vain viimeisenä keinona, kun kaikki 
muut tiedonlähteet on käytetty. Joissakin 
tapauksissa liitteissä V–IX määrättyjen 
sääntöjen mukaan tietyt testit on tehtävä
aiemmin kuin vakiovaatimuksissa mainitut 
testit tai ne on tehtävä vakiovaatimustestien 
lisäksi.

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

Perustelu 

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

Tarkistus 317
LIITE IV, 5 OSA

5. TURVALLISTA KÄYTTÖÄ
KOSKEVAT OHJEET

Poistetaan.

Perustelu

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.

Komission ehdotuksen liitteessä IV oleva 5 kohta siirretään uuteen liitteeseen I b a, koska se 
sisältää tietoa niiden aineiden riskinhallinnasta, joita ei luokitella vaarallisiksi; se seuraa 
liitteen I a käyttöturvallisuustiedotteen rakennetta. (Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan.)

Tarkistus 318
LIITE IV, 5 A OSA (uusi)

5a. Altistumista koskevat tiedot aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
1–10 tonnin määrinä
5a.1 Pääasiallinen käyttötapa:

5a.1.1 a) teollinen käyttötapa

b) ammattimainen käyttötapa

c) kulutuskäyttö

5a.1.2 Teollisen ja ammattimaisen 
käyttötavan spesifikaatio:

a) käyttö suljetussa 
järjestelmässä

b) käyttö, joka johtaa 
sijoittamiseen matriisiin

c) ei-dispersiivinen käyttö

d) dispersiivinen käyttö
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5a.2 Tärkein altistusreitti (tärkeimmät 
altistusreitit)
5a.2.1 Ihmisen altistuminen:

a) suun kautta 

b) ihokosketus

c) sisäänhengitys

5a.2.2 Ympäristön altistuminen:

a) vesi 

b) ilma

c) jäte

a) vahinkoaltistus

b) satunnainen

c) jatkuva/toistuva

Perustelu

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.

Komission ehdotuksen liitteessä IV oleva 5 kohta siirretään uuteen liitteeseen 1 b a, koska se 
sisältää tietoa niiden aineiden riskinhallinnasta, joita ei luokitella vaarallisiksi; se seuraa 
liitteen I a käyttöturvallisuustiedotteen rakennetta. (Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan.)

Tarkistus 319
LIITE V, JOHDANTO-OSAN 1 ALAKOHTA
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Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti. Sarakkeessa 2 luetellaan 
erityissäännöt, joiden mukaan vaaditut 
vakiotiedot voidaan jättää antamatta, 
korvata muilla tiedoilla, toimittaa 
myöhemmin tai mukauttaa jollain muulla 
tavalla. Jos tämän liitteen sarakkeessa 2 
mainitut edellytykset täyttyvät ja 
mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän 
on mainittava tämä selvästi ja perusteltava 
jokainen mukautus rekisteröintiaineiston 
asianmukaisessa kohdassa.

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot aineille, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan vähintään 1 tonnin 
suuruisina määrinä. Sarakkeen 1 tiedot
vaaditaan kaikista aineista, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan vähintään kymmenen
tonnin suuruisina määrinä, 11 artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisesti. Kun 
kyseessä ovat aineet, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan 1–10 tonnin suuruisina 
määrinä, aineiden ominaisuuksista on 
toimitettava kaikki saatavilla olevat tiedot 
rekisteröintiasiakirjassa, joka sisältää
vähintään tiedot fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 320
LIITE V, KOHTA 5.1., SARAKE 2, SARAKKEEN 1 MUKAUTTAMISTA KOSKEVAT 

ERITYISMÄÄRÄYKSET (uusi)

– Höyrynpaine

– Vesiliukoisuus

– Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi

– Leimahduspiste

– Syttyvyys

Tarkistus 321
LIITE V, KOHTA 5.2., SARAKE 2, SARAKKEEN 1 MUKAUTTAMISTA KOSKEVAT 

ERITYISMÄÄRÄYKSET (uusi)

– Kiehumispiste

– Suhteellinen tiheys

– Pintajännitys

– Itsesyttymislämpötila
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Tarkistus 322
LIITE V, KOHTA 5.6. JA KOHTA 5.14.

5.6. Pintajännitys Poistetaan.

5.14. Raekokojakauma

Perustelu 

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

Tarkistus 323
LIITE V, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.A KOHTA (uusi)

Sarake 1

6.4.a. Äkillinen myrkyllisyys

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).
Muille kuin kaasuille, joita valmistaja 
valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 
100 tonnia tai enemmän 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.
6.4a.1. Suun kautta

6.4a.2. Hengitysteitse

6.4a. 3. Ihon kautta

(Teksti on siirretty liitteessä VI olevasta 6.5 kohdasta, ja sarakkeeseen 1 on lisätty uusi 
ensimmäinen kohta.)
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Perustelu

Komission ehdotuksessa edellytetään tietoja äkillisestä myrkyllisyydestä ainoastaan aineista, 
joiden määrä vuodessa on vähintään 10 tonnia. Äkillistä myrkyllisyyttä yhden altistusreitin 
kautta koskevia tietoja olisi kuitenkin vaadittava myös tonnimäärissä 1–10 tonnia valituista 
ensisijaisista aineista, jotka tunnistetaan seulonnassa, jonka kemikaalivirasto suorittaa 
43a a artiklan mukaisesti. Muista kuin ensisijaisista aineista vaaditaan ainoastaan tietoja, 
jotka ovat jo saatavilla. Siksi tässä joustavammassa järjestelmässä tiedon tarpeet ja 
kustannustehokkuus ovat paremmin tasapainossa kuin komission ehdotuksessa. (Tarkistus 
liittyy 5 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.) (Roth-Behrendt)

Äkillistä myrkyllisyyttä koskevat tiedot ovat tärkeimmät myrkyllisyyttä koskevat perustiedot, 
joten ne olisi vaadittava myös aineista, joiden määrät ovat alhaiset. Niillä on keskeinen 
merkitys työntekijöiden turvallisuuteen liittyvien vaatimusten arvioinnissa, ja lisäksi niihin 
kuuluu suhteellisen vähän rahaa. Vaikka eläinkokeita olisikin vältettävä ja olisi tehtävä
kovasti työtä vaihtoehtoisten testausmenetelmien löytämiseksi, ihmisten terveys ja ympäristön 
suojeleminen on asetettava etusijalle. (Wijkman)

Tarkistus 324
LIITE V, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.A KOHTA (uusi)

Sarake 2

6.4.a. Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos:
– 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:

6.4a. 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° C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo 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).

6.4a. 3. Testaus ihon kautta on 
asianmukaista, jos:

1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä, ja

2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi, ja

3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– välittömän suun kautta välittyvän 
myrkyllisyyden testissä pienillä annoksilla 
havaitaan myrkyllisyyttä, tai

– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai 
muuta näyttöä imeytymisestä, tai

– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, 

– tai rakenteellisesti samankaltaisten 
aineiden tiedetään aiheuttavan merkittävää
äkillistä ihomyrkyllisyyttä tai läpäisevän 
ihon

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (molekyylipaino > 800 tai 
molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle 
-1 tai yli 4).

(Teksti on siirretty liitteessä VI olevasta 6.5 kohdasta, ja sarakkeeseen 1 on lisätty uusi 
ensimmäinen kohta.)

Perustelu

Komission ehdotuksessa edellytetään tietoja äkillisestä myrkyllisyydestä ainoastaan aineista, 
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joiden määrä vuodessa on vähintään 10 tonnia. Äkillistä myrkyllisyyttä yhden altistusreitin 
kautta koskevia tietoja olisi kuitenkin vaadittava myös tonnimäärissä 1–10 tonnia valituista 
ensisijaisista aineista, jotka tunnistetaan seulonnassa, jonka kemikaalivirasto suorittaa 
43a a artiklan mukaisesti. Muista kuin ensisijaisista aineista vaaditaan ainoastaan tietoja, 
jotka ovat jo saatavilla. Siksi tässä joustavammassa järjestelmässä tiedon tarpeet ja 
kustannustehokkuus ovat paremmin tasapainossa kuin komission ehdotuksessa. (Tarkistus 
liittyy 5 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.) (Roth-Behrendt)

Äkillistä myrkyllisyyttä koskevat tiedot ovat tärkeimmät myrkyllisyyttä koskevat perustiedot, 
joten ne olisi vaadittava myös aineista, joiden määrät ovat alhaiset. Niillä on keskeinen 
merkitys työntekijöiden turvallisuuteen liittyvien vaatimusten arvioinnissa, ja lisäksi niihin 
kuuluu suhteellisen vähän rahaa. Vaikka eläinkokeita olisikin vältettävä ja olisi tehtävä
kovasti työtä vaihtoehtoisten testausmenetelmien löytämiseksi, ihmisten terveys ja ympäristön 
suojeleminen on asetettava etusijalle. (Wijkman)

Tarkistus 325
LIITE V, KOHTA 7.1.1. JA KOHTA 7.1. a (uusi)

7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus 
Daphnialla

7.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus 
Daphnialla tai kaloilla

Perustelu 

Yritysten olisi voitava ilmoittaa lyhytaikaiset myrkyllisyystestit paitsi Daphnialla myös 
kaloilla.

Tarkistus 326
LIITE V, 7 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN, 7.1.A KOHTA (uusi)

Sarake 1

7.1.a Hajoaminen
7.1a.1. Bioottinen

7.1a.1.1. Nopea biohajoavuus

Perustelu

Komission ehdotuksessa biohajoavuutta koskevia tietoja edellytetään ainoastaan aineista, 
joiden määrä vuodessa on vähintään 10 tonnia. Tietoja olisi kuitenkin vaadittava myös 
tonnimäärissä 1–10 tonnia valituista ensisijaisista aineista, jotka tunnistetaan seulonnassa, 
jonka kemikaalivirasto suorittaa 43a a artiklan mukaisesti. Muista kuin ensisijaisista aineista 
vaaditaan ainoastaan tietoja, jotka ovat jo saatavilla. (Roth-Behrendt)

Tarkistus 327
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LIITE V, 7 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN, 7.1.A KOHTA (uusi)

Sarake 2

7.1a. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
simulaatiotutkimuksia (liitteessä VII olevat 
7.2.1.2–7.2.1.4 kohdat) 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos liitteen I 
mukaisen kemikaaliturvallisuusarvioinnin 
perusteella aineen hajoamista on tutkittava 
tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1a.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä
epäorgaanisille aineille.

Perustelu

Komission ehdotuksessa biohajoavuutta koskevia tietoja edellytetään ainoastaan aineista, 
joiden määrä vuodessa on vähintään 10 tonnia. Tietoja olisi kuitenkin vaadittava myös 
tonnimäärissä 1–10 tonnia valituista ensisijaisista aineista, jotka tunnistetaan seulonnassa, 
jonka kemikaalivirasto suorittaa 43a a artiklan mukaisesti. Muista kuin ensisijaisista aineista 
vaaditaan ainoastaan tietoja, jotka ovat jo saatavilla. (Roth-Behrendt)

Tarkistus 328
LIITE VI, JOHDANTO, 1 KOHTA (uusi)
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Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään kymmenen tonnin suuruisina 
määrinä, 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. Sen mukaisesti vaaditaan
liitteessä V olevan sarakkeen tietojen 
lisäksi tämän liitteen sarakkeessa 1 
vaaditut tiedot. Sarakkeessa 2 luetellaan 
erityissäännöt, joiden mukaan vaaditut 
vakiotiedot voidaan jättää antamatta, 
korvata muilla tiedoilla, toimittaa 
myöhemmin tai mukauttaa jollain muulla 
tavalla. Jos tämän liitteen sarakkeessa 2 
mainitut edellytykset täyttyvät ja 
mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän 
on mainittava tämä selvästi ja perusteltava 
jokainen mukautus rekisteröintiaineiston 
asianmukaisessa kohdassa.

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään kymmenen tonnin suuruisina 
määrinä vuodessa. Sarakkeen 1 tiedot
vaaditaan kaikista aineista, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään 100 tonnin suuruisina määrinä, 
11 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti. Kun kyseessä ovat aineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
10–100 tonnin suuruisina määrinä, 
aineiden ominaisuuksista on toimitettava 
kaikki saatavilla olevat tiedot 
rekisteröintiasiakirjassa, joka sisältää
vähintään tiedot fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista 11 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 329
LIITE IX, 1.5. KOHDAN 3 ALAKOHTA

(3) ominaisuuksien voimakkuus muuttuu 
kussakin kategoriassa vakiomuotoisesti.

(3) ominaisuuksien voimakkuus ja yhteinen 
toimintamekanismi muuttuu kussakin 
kategoriassa vakiomuotoisesti.

Perustelu

Pyritään aineryhmittymien konkretisoimiseen ja poikkialaiseen lähestymistapaan, joka 
mahdollistaa aineryhmien rekisteröinnin ja vähentää siten huomattavasti rekisteröitäväksi 
toimitettujen asiakirja-aineistojen määrää. Tarkistuksella otetaan käyttöön neljäs kriteeri, 
joka mahdollistaa saman myrkyllisyysprofiilin omaavien aineen ryhmittämisen. Lisäksi 
komissio velvoitetaan tarkistuksella yksityiskohtaiseen metodologiaan.

Tarkistus 330
LIITE IX, 1.5. KOHDAN 3 A ALAKOHTA (uusi)
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Jos aineet ovat monimutkaisia ja 
koostumukseltaan vaihtelevia, 
luokittelemiseen, merkintään ja 
riskinarviointiin tarvittavat päätepisteet 
voidaan määrittää aineiden merkittävien 
ainesosien perusteella hyödyntäen niiden 
suurimpia pitoisuuksia aineessa. 
Kemikaalivirasto laatii sidosryhmiä ja 
muita asianosaisia kuultuaan 
yksityiskohtaisen ja tieteellisesti perustellun 
ohjeistuksen aineiden ryhmittämiseksi 
2 vuoden kuluessa tämän lainsäädännön 
hyväksymisestä.

Perustelu

Pyritään aineryhmittymien konkretisoimiseen ja poikkialaiseen lähestymistapaan, joka 
mahdollistaa aineryhmien rekisteröinnin ja vähentää siten huomattavasti rekisteröitäväksi 
toimitettujen asiakirja-aineistojen määrää. Tarkistuksella otetaan käyttöön neljäs kriteeri, 
joka mahdollistaa saman myrkyllisyysprofiilin omaavien aineen ryhmittämisen. Lisäksi 
komissio velvoitetaan tarkistuksella yksityiskohtaiseen metodologiaan.

Tarkistus 331
LIITE XI, JOHDANTO, KAPPALE 1

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 
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niihin, joissa ainetta käytetään vähintään tonnin määrinä. Komission ehdotuksen mukaan 
käyttötapaa olisi tarkasteltava silloinkin, kun kyseessä ovat hyvin pienet määrät.

Tarkistus 332
LIITE IX, KOHTA 3, KAPPALE 1

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.

Perustelu

REACHin tavoitteena ei ole tieteellisen tiedon tuottaminen kaikista aineista – todellisesta 
riskistä riippumatta – vaan tarkoitus on keskittyä tietoihin, joita tarvitaan, jotta aineiden 
käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa.

Siksi aineista ei tarvitse tuottaa tietoja myöskään 10–100 tonnin tasolla, jos ihmisten tai 
ympäristön altistuminen ei ole merkittävää.

Tarkistus 333
LIITE IX, KOHTA 3, KAPPALE 2 a (uusi)

Testausta liitteen V mukaan ei tarvitse 
tehdä, jos altistus ei ole merkittävää ja on 
toimitettu riittävät perustelut ja 
dokumentaatio.

Perustelu

Myöskään kemikaaliviraston seulonnassa ensisijaisiksi aineiksi valittuja alle 10 tonnin tason 
aineista ei tarvitse tuottaa tietoja, jos ihmisten tai ympäristön altistuminen ei ole merkittävää.

Tarkistus 334
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 käyttö- ja 
altistustapojen luokilla.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät 
perustelut ja dokumentaatio.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät 
perustelut ja dokumentaatio.
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Perustelu

REACHin tavoitteena ei ole tieteellisen tiedon tuottaminen kaikista aineista – todellisesta 
riskistä riippumatta – vaan tarkoitus on keskittyä tietoihin, joita tarvitaan, jotta aineiden 
käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa.

Siksi aineista ei tarvitse tuottaa tietoja myöskään 10–100 tonnin tasolla, jos ihmisten tai 
ympäristön altistuminen ei ole merkittävää.

Myöskään kemikaaliviraston seulonnassa ensisijaisiksi aineiksi valittuja alle 10 tonnin tason 
aineista ei tarvitse tuottaa tietoja, jos ihmisten tai ympäristön altistuminen ei ole merkittävää. 
(Tarkistus liittyy 5 artiklan 5 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.) 

Tarkistus 335
LIITE IX, 3.1., 3.2. JA 3.3. KOHTA (uusi)

3.1. Liitteissä VI–VII täsmennetystä
testauksesta voidaan luopua 
kemikaaliturvallisuusraportissa laadittujen 
altistusskenaarion (altistusskenaarioiden) 
tai käyttö- ja altistustapaluokkien 
perusteella.

3.2. Tiedot voidaan jättää toimittamatta, 
jos:
i) aineen pitoisuus työpaikan ilmassa on 
korkeintaan 50 µg/m³.

ii) ainetta valmistetaan ja käytetään 
yksilöityyn käyttötarkoitukseen
(käyttötarkoituksiin) ainoastaan erillisissä
tiloissa. 

iii) ainetta käytetään teollisuuden tai 
kaupan alalla valmisteissa, joissa sen 
massapitoisuus on korkeintaan 
0,1 prosenttia.
iv) yksityiset kuluttajat käyttävät ainetta 
korkeintaan 0,1 prosentin pitoisuuksina.

v) ainetta käytetään kulutustavaroiden 
valmistuksessa ja:
a) aine häviää kokonaan tuotteen 
valmistuksessa; tai 
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b) aine sulautuu pysyvästi tuotteessa 
olevaan ainesosaan tai sisältyy muuten 
kokonaan tuotteeseen.

3.3 Kaikissa muissa tapauksissa on 
toimitettava asianmukaiset perustelut ja 
asiakirja-aineisto, mukaan luettuina 
seuraavat tiedot:
i) ympäristön osa-alueiden tyypit;

ii) väestönosat, joihin altistuminen 
kohdistuu;

iii) riskinhallintatoimenpiteet;
iv) altistumisreitit;

v) altistumisen kesto ja tiheys;

vi) eläinten suojelu.
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