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Mietintöluonnos (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} 
asetuksen (EY) muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 110
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

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

Or. en

Perustelu

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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 111
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

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

(1) Aineiden vapaa liikkuvuus (sellaisenaan, 
valmisteissa ja tuotteissa) on olennainen osa 
sisämarkkinoita ja selkeä ja voimakas 
kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, 
lupamenettely- ja rajoittamisjärjestelmä, 
joka perustuu vaarallisten aineiden 
vähittäiseen korvaamiseen turvallisilla 
vaihtoehdoilla voi edistää merkittävästi 
kuluttajien ja työntekijöiden terveyttä ja 
hyvinvointia ja heidän sosiaalisia ja 
taloudellisia etujaan sekä 
kemianteollisuuden kilpailukykyä.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinat itsessään eivät paranna ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tätä varten tarvitaan 
voimakasta toimintaa kaikkein vaarallisimpien aineiden poistamiseksi markkinoilta 
mahdollisimman pian ja niiden korvaamiseksi turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 112
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries ja 
Chris Davies

Tarkistus 113
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti on korostanut, että lasten terveyden suojeleminen 
ympäristösairauksilta on olennaisen tärkeä investointi riittävän inhimillisen ja taloudellisen 
kehityksen takaamiseksi (Poulsenin mietintö Euroopan ympäristöterveysstrategiasta) ja 
pyytänyt kemikaaleja koskevia erityisrajoituksia herkille väestönosille (Riesin mietintö 
Euroopan ympäristöterveyssuunnitelmasta). REACHia ei pitäisi nähdä pelkästään 
työntekijöiden vaan myös muiden kemikaaleille altistuvien väestönosien terveyden 
suojelemisen mahdollisuutena. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer).

Euroopan parlamentti hyväksyi 23. helmikuuta 2005 päätöslauselman (A6-0008/2005 ), jossa 
se kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikessa toteutettavassa riskien arvioinnissa 
otettaisiin erityisesti huomioon sikiöihin, imeväisikäisiin ja lapsiin kohdistuvat riskit silloin, 
kun näiden erityisen haavoittuvien ryhmien altistumisen mahdollisuus on olemassa. 
(Frédérique Ries, Chris Davies).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 114
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

REACHin pitää kattaa kaikki aineet riippumatta niiden valmistuspaikasta, jotta varmistetaan 
ihmisten terveyden, ympäristön ja työntekijöiden suojelu sekä yhtäläiset mahdollisuudet 
yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries ja Chris Davies

Tarkistus 115
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Arvioinnissa, joka koski neljän 
tärkeimmän kemikaaleja yhteisössä 
sääntelevän säädöksen (neuvoston direktiivi 
67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 
1967, vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä, neuvoston direktiivi 
88/379/ETY, (joka on tällä välin korvattu 
vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 1999/45/EY), annettu 
7 päivänä kesäkuuta 1988, vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 

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

lähentämisestä, neuvoston asetus 
(ETY) N:o 793/93, annettu 23 päivänä 
maaliskuuta 1993, olemassa olevien 
aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta, ja neuvoston direktiivi 
76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 
1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä) toimintaa, 
todettiin useita yhteisön 
kemikaalilainsäädännön toimintaan liittyviä 
ongelmia, jotka ovat johtaneet eroavuuksiin 
jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jotka 
vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toimintaan tällä alalla ja estävät ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun 
ennaltaehkäisevällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Olisi tunnustettava, että REACH täyttää aukot ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua 
koskevissa tiedoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 116
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Suuri osa kolmansissa maissa 
valmistetuista ja Euroopan unioniin 
tuoduista kemiallisista aineista ei kuulu 
yhteisön terveyden ja ympäristön suojelua 
koskevan nykyisen lainsäädännön 
soveltamisalaan, ja on ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin Euroopan tuotannon 
kannustamiseksi suojelun korkean tason 
varmistamiseksi.

Or. it
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Perustelu

EU:n nykyisissä säännöksissä kemiallisten aineiden eurooppalaisille tuottajille on asetettu 
paljon tiukemmat kriteerit kuin Euroopan ulkopuolisille tuottajille. On tarkasteltava millaisia 
riskejä terveydelle ja ympäristölle eurooppalaisten ja muiden tuotteiden erilaisesta 
sääntelystä olisi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 117
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän tavoitteena on käsitellä 
vaarallisimpia aineita ensisijaisina. 
Etusijajärjestyksen asettamisen pitäisi 
perustua aineen odotettavissa olevaan 
riskiin ihmisten terveydelle ja ympäristölle, 
altistumisen tasoon ja kestoon. Vaarojen ja 
riskien arvioinnissa on myös otettava 
huomioon aineiden vaikutukset sikiön 
kehittymiselle ja naisten ja lasten 
terveydelle.

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla selvää, että REACHissa kaikkein vaarallisimpia aineita olisi käsiteltävä ensiksi ja 
tavoitteena pitäisi olla niiden korvaaminen turvallisimmilla vaihtoehdoilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 118
JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)

(8 a) Aineiden riskinhallinnan pitää koskea 
samassa määrin sekä Euroopan unionissa 
valmistettuja aineita että kolmansissa 
maissa valmistettuja aineita, jotta 
vältettäisiin Euroopan ulkopuolisen 
tuotannon suosiminen ja kannustaminen 
EU:n tuottajille sälytettävien liiallisten 
rasitusten vuoksi.

Or. it

Perustelu

REACH-järjestelmä komission ehdottamassa muodossa saattaa edistää sellaisten tuotteiden, 
aineiden ja valmisteiden maahantuontia, joita eivät koske Euroopassa valmistettuihin 
samoihin tuotteisiin sovellettavat säännöt. Kun maahantuodun tuotteen valvonnalle ei aseteta 
yhtä korkeita standardeja, tuote on edullisempi ja sen valmistuksessa voidaan käyttää 
laajempaa raaka-aineiden kirjoa eikä ympäristön ja terveyden suojelua varmisteta.

Voimassa olevissa EU:n säännöissä Euroopan kemikaalien tuottajilta edellytetään paljon 
tiukempia kriteereitä. Tuotteiden maahantuojiin unionissa pitää soveltaa samoja sääntöjä 
kuin Euroopankin tuottajiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 119
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 120
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

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

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä lupa erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle tietyksi ajaksi, jos 
turvallisempaa vaihtoehtoa ei ole, jos 
niiden käyttö voidaan oikeuttaa 
sosioekonomisilla perusteilla ja jos niiden 
käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän 
hyvin hallinnassa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää painottaa, että lupa on vain väliaikainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 121
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

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

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä lupa erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle, jos mitään sopivaa 
vaihtoehtoa tai teknologiaa ei ole 
käytettävissä ja jos niiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla.
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Or. en

Perustelu

Tässä kappaleessa pitäisi esittää uudelleen lupamenettelyn tavoite. Lupamenettelyllä voidaan 
saavuttaa vaadittava korkea suojelun taso ainoastaan, jos sillä mahdollisuuksien mukaan 
korvataan erityistä huolta aiheuttavat aineet sopivilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
teknologialla. Sanamuoto "riittävän hyvin hallinnassa" kannustaa ympäristölle erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden jatkuvaan käyttöön ja vapautumiseen riippumatta niiden käytön 
aiheuttamista sosioekonomisista tarpeista ja siitä onko saatavilla turvallisempia vaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna 

Hennicot-Schoepges

Tarkistus 122
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

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

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. Tämä 
tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita 
valmistaville tai maahantuoville yrityksille, 
kuitenkin vain silloin kun ne valmistavat tai 
tuovat maahan ainetta yli tietyn määrän, 
jotta ne voisivat suoriutua tehtävän 
aiheuttamasta taakasta. Kyseisten yritysten 
olisi toteutettava tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan 
suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti. 
Kyseisten yritysten on tiedotettava 
riskinarvioinnin perusteella aineidensa ja 
valmisteidensa turvallisesta käytöstä 
loppukäyttäjälle sopivalla tavalla.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä antaa loppukäyttäjille tarvittavat tiedot ja neuvot, jotta he voivat käyttää 
tuotteita turvallisesti ja hallita riskit turvallisesti ja tehokkaasti.

Tämä liittyy johdanto-osan 41, 41 a, 42 ja 43 kappaleisiin tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 123
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

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

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. Tämä 
tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti aineita 
valmistaville tai maahantuoville yrityksille, 
kuitenkin vain silloin, kun on kyse erittäin 
vaarallisista aineista tai 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.

Or. nl

Perustelu

Erittäin vaarallisten aineiden tapauksessa riskit on arvioitava myös silloin, kun määrä on alle 
tonni vuodessa. Kyseiset aineet voivat vaurioittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä jo 
pieninäkin määrinä (Bloklandin prioriteettipaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 124
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä käytetään normaalisti ainetta 
alle tonni vuodessa, eikä ole tarpeen säätää 
tällaista tutkimusta ja kehittämistä 
koskevasta poikkeuksesta, koska tällaisina 
määrinä käsiteltäviä aineita ei muutenkaan 
tarvitse rekisteröidä. Innovaatiotoiminnan 
kannustamiseksi olisi kuitenkin tuote- ja 
prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja 
kehittämisen osalta tehtävä poikkeus 
rekisteröintivaatimuksesta tietyksi ajaksi, 
jolloin ainetta ei vielä ole tarkoitus saattaa 
markkinoille rajoittamatonta asiakasmäärää 
varten, koska sen käyttäminen valmisteissa 
tai tuotteissa vaatii vielä lisätutkimusta ja 

(19) Tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä käytetään normaalisti ainetta 
alle tonni vuodessa, eikä hyvin vaarallisten, 
vaarallisten tai vähän vaarallisten aineiden 
tapauksessa ole tarpeen säätää tällaista 
tutkimusta ja kehittämistä koskevasta 
poikkeuksesta, koska tällaisina määrinä 
käsiteltäviä aineita ei muutenkaan tarvitse 
rekisteröidä. Erittäin vaarallisia aineita 
varten on kuitenkin luotava poikkeus, 
koska kyseiset aineet kuuluvat 
rekisteröintivelvollisuuden piiriin.
Innovaatiotoiminnan kannustamiseksi olisi 
kuitenkin tuote- ja prosessisuuntautuneen 
tutkimuksen ja kehittämisen osalta tehtävä 
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kehittämistä, jonka rajallinen määrä 
tunnettuja asiakkaita suorittaa.

poikkeus rekisteröintivaatimuksesta tietyksi 
ajaksi, jolloin ainetta ei vielä ole tarkoitus 
saattaa markkinoille rajoittamatonta 
asiakasmäärää varten, koska sen 
käyttäminen valmisteissa tai tuotteissa vaatii 
vielä lisätutkimusta ja kehittämistä, jonka 
rajallinen määrä tunnettuja asiakkaita 
suorittaa.

Or. nl

Perustelu

Erittäin vaarallisten aineiden tapauksessa riskit on arvioitava myös silloin, kun määrä on alle 
tonni vuodessa. Kyseiset aineet voivat vaurioittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä jo 
pieninäkin määrinä. Koska nämä aineet kuitenkin kuuluvat REACH-järjestelmän 
soveltamisalaan, niillä suoritettavaa tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten on luotava 
poikkeus (Bloklandin prioriteettipaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 125
JOHDANTO-OSAN 19 A KAPPALE (uusi)

(19 a) Aineiden sisällyttäminen 
suurteknisiin tuotantoprosesseihin tai 
teknisten menetelmien muuttaminen ovat 
monimutkaisia menettelyjä. Näin saadaan 
aineita koskevaa tärkeää tietoa, joka on 
otettava huomioon, kun laaditaan 
rekisteröintiasiakirjoja esimerkiksi aineen 
käyttöä ajatellen. Monista aineista voidaan 
laatia rekisteröintiasiakirjat vain kyseiset 
tiedot huomioon ottaen. Siksi uusien 
aineiden rekisteröinnille olisi innovoinnin 
edistämiseksi vahvistettava siirtymäaika.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 19 a artiklan lisäämiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 126
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 tuotteiden sisältämille 
vaarallisille aineille.

Or. en

Perustelu

Tuotteet ovat ensisijainen kemiallisille aineille altistumisen lähde. Vaarallisten aineiden 
käyttämiseen tuotteissa olisi asetettava rekisteröintivaatimus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 127
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 tuotteiden sisältämille 
aineille.

Or. en
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Perustelu

Tuotteet ovat ensisijainen kemiallisille aineille altistumisen lähde. Aineiden käyttämiseen 
tuotteissa olisi asetettava rekisteröintivaatimus.

Tämä liittyy saman laatijan 5 ja 6 artikloihin esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 128
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 tuotteiden sisältämille
aineille. Kun on kyse aineista, joita 
todennäköisesti vapautuu tuotteista niin 
suuria määriä tai pitkän ajan kuluessa ja 
sillä tavoin, että ne vaikuttavat haitallisesti 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön, niistä 
olisi ilmoitettava kemikaalivirastolle, jolla 
olisi oltava valtuudet vaatia 
rekisteröintihakemus jätettäväksi.

Or. en

Perustelu

Tarkoitettua ja tarkoittamatonta vapautumista ei voida valvoa ennen rekisteröimistä vaan 
vasta sen jälkeen. Suurelle määrälle altistumisen lisäksi pitää kiinnittää huomiota myös 
pidemmän ajan kuluessa tapahtuvaan suhteellisen pieneen altistumiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 129
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

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

(24) Aineita koskevan tiedon tuottamista 
koskevat vaatimukset olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin volyymin 
tai aineen mahdollisen vaarallisuuden
mukaan, koska nämä ovat käyttö- ja 



PE 357.816v01-00 14/93 AM\565896FI.doc

FI

altistumisesta aineille. riskitietojen perusteella osoitus ihmisten tai 
ympäristön mahdollisesta altistumisesta 
aineille sekä tähän altistumiseen liittyvästä 
vaarasta.

Or. nl

Perustelu

Volyymi on yksi tekijä, joka antaa viitteitä ihmisten tai ympäristön mahdollisesta 
altistumisesta tietylle aineelle. Parempi kuva altistumisesta saadaan, kun volyymiin 
yhdistetään arvio aineen vaarallisuudesta. Käyttö- ja riskitietojen perusteella ihmisten ja 
ympäristön mahdollinen altistuminen voidaan arvioida paremmin. Arvioimalla sitä, kuinka 
vaarallisia aineet ovat, etusijan saavat suurimmat riskit omaavat aineet (Bloklandin 
prioriteettipaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 130
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

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

(24) Aineita koskevan tiedon tuottamista 
koskevat vaatimukset olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin volyymin 
mukaan, koska volyymit ovat osoitus 
ihmisten tai ympäristön mahdollisesta 
altistumisesta aineille. Jos on käytettävissä 
aineen käyttöön perustuvia 
riskinarviointeja, ne on otettava huomioon.

Or. sv

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon kokemukset, joita on saatu tiettyjen kemikaalien vuosisataisesta 
käytöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 131
JOHDANTO-OSAN 24 A KAPPALE (uusi)

(24 a) Tarvitaan ilmoitusvaatimus aineille, 
joiden tuotantomäärä on erittäin pieni, 
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jotta tiedetään mitä aineita tällä hetkellä 
tuotetaan ja mitä niistä tiedetään.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 132
JOHDANTO-OSAN 26 A KAPPALE (uusi)

(26 a) Pk-yritysten erityistilanteen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi syytä hyväksyä niiden 
hyväksi erityisiä ja tarvittaessa myös 
taloudellisia tukitoimia asetuksessa 
vaadittavien tietojen hankkimiseksi 
tarvittavien kokeiden tekemiseen.

Or. it

Perustelu

On tarpeen mainita, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa pk-yrityksille erityistä, 
mahdollisesti myös taloudellista tukea.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 133
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

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

(31) Jotta asiakkaille voidaan tarjota 
yhdenmukaistettu ja yksinkertainen 
järjestelmä, olisi kaikki rekisteröinnit 
jätettävä kemikaalivirastolle. 
Yhdenmukaisten, täydellisten ja 
laadukkaiden rekisteröintien
varmistamiseksi olisi tehtävä riippumaton 
tarkastus ennen niiden jättämistä virastolle. 
Kemikaaliviraston olisi vastattava 
rekisteröintien mahdollisesta lopullisesta 
hylkäämisestä.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista rekisteröintiasiakirjojen laatua ja sisältöä koskevia 
pakollisia arviointeja, sillä virasto tarkastaa ainoastaan täydellisyyden (18 artiklan 2 kohta). 
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten äskettäinen tekemä arviointi osoitti, että vain 
31 prosenttia turvallisuustietolomakkeista oli täysin oikein, joten on elintärkeää, että ennen 
rekisteröinnin lähettämistä kemikaalivirastolle tehdään riippumaton tarkastus viraston 
tehtävien helpottamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 134
JOHDANTO-OSAN 33 A KAPPALE (uusi)

(33 a) Selkärankaisilla tehtyjen kokeiden 
tulosten ja muun eläinkokeiden tekemistä 
mahdollisesti ehkäisevän tiedon 
yhteiskäytön ja/tai yhteisen toimittamisen 
virastolle pitäisi olla pakollista, jotta 
varmistetaan, ettei päällekkäisiä 
eläinkokeita tehdä.

Or. en

Perustelu

Eläinkokeiden tulosten ja muun eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti ehkäisevän tiedon 
yhteiskäytön pitäisi olla pakollista tässä asetuksessa esitettyjen tiedotusvaatimusten 
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täyttämiseksi ja jotta varmistetaan, ettei päällekkäisiä eläinkokeita tehdä. Näin varmistetaan, 
että kohta on yhdenmukainen 24 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan kanssa (muut kuin 
asteittain rekisteröitävät aineet), ja perusteluosan sivulla 10 olevan lauseen kanssa, jossa 
todetaan, että eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttö on pakollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 135
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

(34 a) Muilla kuin eläimillä tehtävän 
testauksen edistämiseksi komission, 
jäsenvaltioiden ja alan yritysten olisi 
myönnettävä enemmän varoja muilla kuin 
eläimillä tehtävän testauksen 
kehittämiseen, validointiin ja 
hyväksymiseen. Osa virastolle 
suoritettavista maksuista pitäisi kohdistaa 
tähän tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

Perusteluissa luetellaan muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistäminen yhdeksi 
ehdotuksen tavoitteeksi, mutta tekstiin ei sisällytetty toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Erityisesti ei ole viittausta eläinkokeita korvaavien hankkeiden rahoittamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 136
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

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

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 137
JOHDANTO-OSAN 37 A KAPPALE (uusi)

(37 a) Yhteisön yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja tämän asetuksen 
mahdollisimman suuren tehokkuuden 
varmistamiseksi on säädettävä 
kohtuulliseen korvaukseen perustuvasta 
rekisteröijien tietojen yhteiskäytöstä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 138
JOHDANTO-OSAN 39 A KAPPALE (uusi)

(39 a) Jos mahdolliset rekisteröijät ja/tai 
rekisteröitäviä aineita koskevien 
tietojenvaihtofoorumien osallistujat eivät 
maksa osuuttaan selkärankaisilla tehtäviä 
testejä sisältävän tutkimuksen tai muun 
eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti 
ehkäisevän tutkimuksen kustannuksista, ne 
eivät saa rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Eläinkokeista saatavien tietojen yhteiskäytön velvoitteen noudattamisen varmistamiseksi ja 
päällekkäisten kokeiden ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että mahdolliset rekisteröijät 
ja/tai rekisteröitäviä aineita koskevien tietojenvaihtofoorumien osallistujat maksavat oman 
osuutensa kustannuksista eivätkä tee päällekkäisiä eläinkokeita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 139
JOHDANTO-OSAN 40 A KAPPALE (uusi)

(40 a) Jos selkärankaisilla tehtäviä testejä 
sisältävän tutkimuksen tai muun 
eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti 
ehkäisevän tutkimuksen omistajat eivät 
anna tutkimusta viraston ja/tai muiden 
mahdollisten rekisteröijien käytettäväksi, 
ne eivät saa rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Eläinkokeista saatavien tietojen yhteiskäytön velvoitteen noudattamisen varmistamiseksi ja 
päällekkäisten kokeiden ehkäisemiseksi selkärankaisilla tehtäviä testejä sisältävän 
tutkimuksen omistajat eivät saa pimittää tutkimusta muilta mahdollisilta rekisteröijiltä ja/tai 
rekisteröitäviä aineita koskevien tietojenvaihtofoorumien osallistujilta kilpailuvaltin 
saamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 140
JOHDANTO-OSAN 40 A KAPPALE (uusi)

(40 a) Jos selkärankaisilla tehdyistä 
testeistä tai muista eläinkokeiden tekemistä 
mahdollisesti ehkäisevistä testeistä saatuja 
tietoja ei anneta viraston ja/tai muiden 
mahdollisten rekisteröijien käytettäväksi, 
tutkimuksen omistaja menettää oikeutensa 
aineen rekisteröimiseen.

Or. en

Perustelu

Selkärankaisilla eläimillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen yhteiskäytön velvoitteeseen 
pitää liittää rangaistuksia. Jos turhien eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja ei suostuta 
antamaan yhteiskäyttöön, eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja virastolta ja/tai muilta 
rekisteröijiltä pimittävien rekisteröijien ja/tai mahdollisten rekisteröijien lupa kyseisen aineen 
rekisteröimiseen tulisi evätä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna 

Hennicot-Schoepges

Tarkistus 141
JOHDANTO-OSAN 41 KAPPALE

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

(41) Aineita koskevien tietojen 
ilmoittaminen muille ammatillisille 
toimijoille ja muille kuin ammatillisille 
toimijoille sopivimmalla mahdollisella 
tavalla on osa aineiden riskinhallintaan 
liittyvää vastuuta; se on myös välttämätöntä, 
jotta muut toimijat voivat täyttää 
velvollisuutensa riskinhallinnassa ja 
aineiden ja valmisteiden käytössä.

Or. en

Perustelu

Asianmukainen ja johdonmukainen riskiin perustuva ilmoitusjärjestelmä antaa kuluttajille 
tarvittavat tiedot ja neuvot, joiden avulla he voivat hallita riskejä turvallisesti ja tehokkaasti 
käyttäessään kemikaaleja sisältävää ainetta tai valmistetta.

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 16, 42 ja 43 tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 142
JOHDANTO-OSAN 41 KAPPALE

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

(41) Aineita koskevien tietojen 
ilmoittaminen muille ammatillisille 
toimijoille ja muille kuin ammatillisille 
toimijoille kaikkein sopivimmilla keinoilla
on osa aineiden riskinhallintaan liittyvää 
vastuuta; se on myös välttämätöntä, jotta 
ammatilliset toimijat voivat täyttää 
velvollisuutensa, jotka liittyvät aineiden ja 
valmisteiden käyttöön ja riskien hallintaan 
ja poistamiseen.

Or. fr
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Perustelu

Riskeihin ja vaaroihin perustuva tiedotusjärjestelmä antaa kuluttajille tiedot ja tarvittavat 
ohjeet, jotta he voivat turvallisesti ja tehokkaasti hallita aineeseen tai valmisteeseen liittyviä 
riskejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies ja Jonas Sjöstedt

Tarkistus 143
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Tämä on mietintöluonnoksen tarkistus 9 hieman muutettuna.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 144
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

(41 a) Riskien ilmoittaminen on keskeisessä 
asemassa kun ihmisille tiedotetaan ja 
annetaan ohjeita siitä, miten he voivat 
hallita mahdolliset riskit ja käyttää ainetta 
tai valmistetta turvallisesti ja tehokkaasti. 
Riskien ilmoittaminen vaatii, että 
valmistaja ymmärtää käyttäjien 
tiedontarpeen ja antaa kyseisen tiedon, 
ohjeet ja avun, jotta loppukäyttäjä voi 
käyttää tuotetta tai valmistetta turvallisesti. 
Tällaisen riskiin perustuvan 
tiedotusjärjestelmän kehittämiseen, 
mukaan lukien ylimääräisen tiedon 
antaminen käyttämällä esimerkiksi 
verkkosivuja ja valistuskampanjoita, olisi 
pyrittävä, jotta vastattaisiin kuluttajien 
oikeuteen saada tietoa käyttämistään 
tuotteista. Tämä edistäisi aineiden ja 
valmisteiden turvallista käyttöä ja 
luottamusta niihin. Tällainen järjestelmä 
olisi arvokas kuluttajajärjestöille, sillä sen 
avulla voitaisiin vastata REACHin 
välityksellä kuluttajien todellisiin 
huolenaiheisiin, ja alan yrityksille, sillä se 
lisäisi kuluttajien luottamusta kemiallisia 
aineita sisältävän tuotteen käyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Asianmukainen ja johdonmukainen riskiin perustuva ilmoitusjärjestelmä antaa kuluttajille
tarvittavat tiedot ja neuvot, joiden avulla he voivat hallita riskejä turvallisesti ja tehokkaasti 
käyttäessään kemikaaleja sisältävää ainetta tai valmistetta.

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 69, 70 ja 73 artiklan 2 kohdan i a alakohtaan 
tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 145
JOHDANTO-OSAN 42 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 16, 42 ja 43 tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 146
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 16, 41 ja 42 tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 147
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE

(44) Myös jatkokäyttäjiä koskeva vaatimus 
kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät 
voisivat täyttää velvollisuutensa.

(44) Myös jatkokäyttäjiä koskeva vaatimus 
kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät 
voisivat täyttää velvollisuutensa. 
Jatkokäyttäjien on ilmoitettava 
kemikaaliturvallisuusarvioinneissa 
korostetut riskit aineen tai valmisteen 
käyttäjälle tietyssä toimitusketjun/ 
elinkaaren vaiheessa mahdollisimman 
tehokkaalla ja asianmukaisella tavalla ja 
antaa kuluttajille ohjeita turvallisesta 
käytöstä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että käytetään sopivinta riskeistä tiedottamiskeinoa (merkinnät, 
verkkosivut, turvallisuustiedotteet, jne.) sopivimmassa vaiheessa esimerkiksi valmistuksen, 
jakelun, käytön tai hävittämisen aikana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 148
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Jos vaativampia tietovaatimuksia 
sovellettaisiin automaattisesti, olisi
testauksessa käytettävä huomattava määrä 
eläimiä, jotta tiettyjä aineita koskevat 

(47) Jos liitteissä V-VIII esitettyjä 
tietovaatimuksia sovellettaisiin 
automaattisesti, olisi testauksessa käytettävä 
huomattava määrä eläimiä, jotta 
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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.

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 
valmistajien ja maahantuojien ehdottamista 
testausohjelmista. Sen jäsenvaltion, jossa 
valmistus tapahtuu tai johon maahantuoja on 
sijoittautunut, olisi oltava vastuussa testejä 
koskevien ehdotusten arvioinnista.

Or. en

Perustelu

Eläinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten säästämiseksi ja koska eläinkokeista saatavat 
tiedot annetaan ainoastaan, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin kannalta tarpeen, olisi 
arvioitava kaikkien aineiden testejä koskevia ehdotuksia, joihin sisältyy selkärankaisilla 
tehtäviä kokeita liitteissä V-VIII esitettyjen tietovaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 149
JOHDANTO-OSAN 47 A KAPPALE (uusi)

(47 a) Eläinkokeiden välttämiseksi 
selkärankaisilla tehtäviä kokeita sisältävien 
testejä koskevien ehdotusten, jotka tehdään 
tässä asetuksessa edellytettävien 
tietovaatimusten täyttämiseksi, olisi oltava 
avoinna sidosryhmien huomautuksille 
90 päivän ajan. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava nämä 
huomautukset huomioon arvioidessaan 
testejä koskevia ehdotusta ja tehdessään 
päätöstä.

Or. en

Perustelu

Yhdysvalloissa toteutettava kemikaaliohjelma The High Production Volume (HPV) on 
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osoittanut, että tällainen menettely edistää merkittävästi eläinkokeiden välttämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 150
JOHDANTO-OSAN 47 A KAPPALE (uusi)

(47 a) Eläinkokeiden välttämiseksi ja 
kustannusten säästämiseksi sidosryhmillä 
pitäisi olla 90 päivää aikaa esittää 
huomautuksia testejä koskeviin 
ehdotuksiin, joihin sisältyy selkärankaisilla 
tehtäviä kokeita. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava tänä aikana 
tehdyt huomautukset huomioon.

Or. en

Perustelu

Yhdysvalloissa toteutettava kemikaaliohjelma The High Production Volume (HPV) on 
osoittanut, että sidosryhmille annettava mahdollisuus esittää huomautuksia voi edistää 
merkittävästi eläinkokeiden välttämistä ja kustannusten säästämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 151
JOHDANTO-OSAN 47 B KAPPALE (uusi)

(47 b) Eläinkokeiden välttämiseksi ja 
kustannusten säästämiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi kuultava Euroopan 
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien 
keskusta (ECVAM) käsitellessään 
ehdotuksia selkärankaisilla eläimillä 
tehtäviksi testeiksi.

Or. en

Perustelu

Koska vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittäminen etenee vauhdilla, olisi varmistettava, 
että asiantuntijoilla on ajantasaista tietoa ja kokemusta sekä tiedot alan kehityksestä 
arvioidessaan testejä koskevia ehdotuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 152
JOHDANTO-OSAN 47 B KAPPALE (uusi)

(47 b) Eläinkokeiden välttämiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi kuultava 
Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskusta (ECVAM) 
tehdessään päätöstä rekisteröijien 
toimittamista ehdotuksista selkärankaisilla 
eläimillä tehtäviksi testeiksi.

Or. en

Perustelu

Koska vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittäminen etenee vauhdilla, viranomaisten olisi 
kuultava asiantuntijoita, joilla on ajantasaista tietoa ja kokemusta sekä tiedot alan 
kehityksestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 153
JOHDANTO-OSAN 49 KAPPALE

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

(49) Kemikaalivirastolle olisi lisäksi 
annettava valtuudet vaatia suorittamiensa
arviointien perusteella valmistajilta, 
maahantuojilta tai jatkokäyttäjiltä lisätietoja 
aineista, joiden epäillään aiheuttavan riskin 
terveydelle tai ympäristölle, mukaan 
luettuna se peruste, että niitä on 
sisämarkkinoilla suuria määriä. Viraston on 
suunniteltava ja osoitettava resurssit tätä 
tarkoitusta varten. Jos tehtaalla käytettävien 
eristettyjen välituotteiden käytöstä aiheutuu 
vastaavantasoinen riski kuin luvanvaraisten 
aineiden käytöstä, jäsenvaltioille olisi lisäksi 
annettava mahdollisuus vaatia lisätietoja 
perustelluissa tapauksissa.



PE 357.816v01-00 28/93 AM\565896FI.doc

FI

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies ja Carl Schlyter

Tarkistus 154
JOHDANTO-OSAN 50 KAPPALE

(50) Jäsenvaltioiden viranomaisten yhteiset 
sopimukset päätösluonnoksista luovat 
perustan tehokkaalle järjestelmälle, jossa 
noudatetaan toissijaisuuden periaatetta 
samalla kun sisämarkkinoita toteutetaan. Jos 
yksi tai useampia jäsenvaltioita tai 
kemikaalivirasto ei hyväksy 
päätösluonnosta, se olisi saatettava 
keskitettyyn menettelyyn. Kemikaaliviraston 
olisi tehtävä päätökset, jotka tehdään näiden 
menettelyjen soveltamisen seurauksena.

(50) Viraston jäsenvaltioiden komitean 
yksimielinen sopimus päätösluonnoksesta 
luo perustan tehokkaalle järjestelmälle, jossa 
noudatetaan toissijaisuuden periaatetta 
samalla kun sisämarkkinoita toteutetaan. Jos 
yksi tai useampia jäsenvaltioita tai 
kemikaalivirasto ei hyväksy 
päätösluonnosta, se olisi saatettava 
keskitettyyn menettelyyn. Kemikaaliviraston 
olisi tehtävä päätökset, jotka tehdään näiden 
menettelyjen soveltamisen seurauksena.

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistus 11 uudelleen muotoiltuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 155
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, mikä edellyttää sitä, että niitä 
käyttävät yritykset osoittavat 
lupaviranomaiselle, että riskit ovat riittävän 
hyvin hallinnassa. Jos näin ei ole, 
käyttötavoille voidaan silti myöntää lupa,
jos yritykset osoittavat, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavat aineet korvattava aineilla, jotka 
eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Jos näin ei ole, erittäin suurta 
huolta aiheuttaville aineille voidaan 
myöntää lupa vain rajoitetuksi ajaksi, joka 
ei ylitä kolmea vuotta, jos yritykset 
osoittavat, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
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sen käyttöön liittyvät riskit, ja jos 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla. Lupaviranomaisen olisi 
tarkastettava näiden edellytysten 
täyttyminen käyttämällä menettelyä, jossa 
yritysten on haettava lupaa. Koska lupien 
tarkoituksena olisi varmistaa suojelun 
korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on 
aiheellista, että komissio olisi myöntävä 
viranomainen.

sen käyttöön liittyvät riskit, ja jos 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla. Lupaviranomaisen olisi 
tarkastettava näiden edellytysten 
täyttyminen käyttämällä menettelyä, jossa 
yritysten on haettava lupaa. Koska lupien 
tarkoituksena olisi varmistaa suojelun 
korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on 
aiheellista, että komissio olisi myöntävä 
viranomainen.

Or. en

Perustelu

Korvaamisen kannustamiseksi sääntöjen pitäisi olla selvät sekä yhtiöille että käyttäjille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries ja Chris Davies

Tarkistus 156
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

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

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

Or. en
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Perustelu

Haavoittuvien ihmisryhmien tilanteeseen on kiinnitettävä eritystä huomiota lupamenettelyssä. 
Vaadittava suojelun taso saavutetaan ainoastaan, jos lupamenettelyssä erittäin suurta huolta 
aiheuttavat aineet korvataan mahdollisuuksien mukaan turvallisemmilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai teknologialla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 157
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

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

(52) Ihmisten ja erityisesti haavoittuvien 
ihmisryhmien terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttaville aineille myönnettävä lupa 
vain, jos yritykset osoittavat, että aineen 
käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt 
ylittävät huomattavasti sen käyttöön liittyvät 
riskit, ja jos vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla. 
Lupaviranomaisen olisi tarkastettava näiden 
edellytysten täyttyminen käyttämällä 
menettelyä, jossa yritysten on haettava 
lupaa. Koska lupien tarkoituksena olisi 
varmistaa suojelun korkea taso kaikkialla 
sisämarkkinoilla, on aiheellista, että 
komissio olisi myöntävä viranomainen.

Or. en

Perustelu

Haavoittuvien ihmisryhmien tilanteeseen on kiinnitettävä eritystä huomiota lupamenettelyssä. 
Vaadittava suojelun taso saavutetaan ainoastaan, jos lupamenettelyssä erittäin suurta huolta
aiheuttavat aineet korvataan mahdollisuuksien mukaan turvallisemmilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai teknologialla. Tämä on linjassa samankaltaisen yhteisön lainsäädännön kanssa 
(esimerkiksi biosidit, vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, työntekijöiden 
terveyttä koskeva lainsäädäntö). Riskien riittävän hyvän hallinnan tavoitteen säilyttäminen 
kannustaa jatkuvaan käyttöön ja erittäin suurta huolta aiheuttavien aineiden vapautumiseen 
myös silloin kun turvallisempia vaihtoehtoja olisi tarjolla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 158
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti on aiemmin katsonut, että lasten terveyden suojeleminen 
ympäristösairauksilta on olennaisen tärkeä investointi riittävän inhimillisen ja taloudellisen 
kehityksen takaamiseksi (Poulsenin mietintö A5-0193/2004 Euroopan 
ympäristöterveysstrategiasta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 159
JOHDANTO-OSAN 53 A KAPPALE (uusi)

(53 a) Perusedellytys vaarallisen aineen 
luvalle on, että turvallisempia vaihtoehtoja 
ei ole. Luvan pitäisi olla määräaikainen ja 
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sen pitäisi kannustaa turvallisempien 
vaihtoehtojen kehittämiseen ja innovaation 
edistämiseen.

Or. en

Perustelu

REACHissa olisi edistettävä jatkuvaa ympäristöalan innovointia kehittämällä turvallisempia 
vaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 160
JOHDANTO-OSAN 61 A KAPPALE (uusi)

(61 a) Tällä asetuksella pitäisi 
myötävaikuttaa kemiallisille aineille 
altistumisesta johtuvien työperäisten 
sairauksien ehkäisemiseen. Euroopan 
unionin pitäisi investoida 
myrkynpoistomenetelmiin kemikaaleihin 
liittyvien työperäisten sairauksien 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

REACHin pitää johtaa työntekijöiden parempaan suojeluun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna 

Hennicot-Schoepges

Tarkistus 161
JOHDANTO-OSAN 69 KAPPALE

(69) Kemikaaliviraston olisi oltava 
keskeisessä asemassa varmistettaessa, että 
sidosryhmät ja kansalaiset pitävät 
kemikaalilainsäädäntöä ja 
päätöksentekoprosesseja sekä lainsäädännön 
tieteellistä perustaa luotettavina. Yhteisön 
toimielinten, jäsenvaltioiden, kansalaisten ja 

(69) Kemikaaliviraston olisi oltava 
keskeisessä asemassa varmistettaessa, että 
sidosryhmät ja kansalaiset pitävät 
kemikaalilainsäädäntöä ja 
päätöksentekoprosesseja sekä lainsäädännön 
tieteellistä perustaa luotettavina, jotta yleisö 
ja kaikki asianosaiset luottaisivat 
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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.

käyttämiensä kemiallisten aineiden ja 
valmisteiden turvallisuuteen. REACHista, 
sen toteuttamisesta ja riskeistä 
tiedottamisen yhteensovittamisella on myös 
keskeinen asema. 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.

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 41 a ja 70 ja 73 artiklan 2 kohdan i a alakohtaan 
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 162
JOHDANTO-OSAN 69 KAPPALE

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

(69) Kemikaaliviraston olisi oltava 
keskeisessä asemassa varmistettaessa, että 
sidosryhmät ja kansalaiset pitävät 
kemikaalilainsäädäntöä ja 
päätöksentekoprosesseja sekä lainsäädännön 
tieteellistä perustaa luotettavina siten, että 
sidosryhmät ja kansalaiset voivat luottaa 
käyttämiensä aineiden ja valmisteiden 
turvallisuuteen. Sillä pitää olla myös 
keskeinen asema REACH-järjestelmää 
koskevan tiedotuksen yhteen 
sovittamisessa. 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.
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Or. fr

Perustelu

Tarkoituksenmukainen ja yhtenäinen annettujen tietojen puolueettomuuteen ja tieteelliseen 
pätevyyteen perustuva ilmoitusjärjestelmä antaa kuluttajille tarvittavat tiedot ja neuvot, 
joiden avulla he voivat hallita aineiden tai valmisteiden riskejä turvallisesti ja tehokkaasti.

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleeseen 41 tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 163
JOHDANTO-OSAN 70 KAPPALE

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

(70) Kemikaaliviraston rakenteen olisi 
sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien 
yhteisön kemikaalivirastojen toiminnasta 
saatu kokemus on tässä mielessä suuntaa-
antava, mutta rakenne olisi mukautettava 
vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia 
erityistarpeita. Tässä mielessä virastoon 
pitäisi perustaa tiettyihin aineisiin ja 
valmisteisiin liittyvistä riskeistä ja vaaroista 
tiedottamiseen erikoistunut osaamiskeskus.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että virastoon perustetaan tiettyihin aineisiin ja valmisteisiin liittyvistä riskeistä 
ja vaaroista tiedottamiseen erikoistunut osaamiskeskus.

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 41 ja 69 tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 164
JOHDANTO-OSAN 70 KAPPALE
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(70) Kemikaaliviraston rakenteen olisi 
sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien 
yhteisön kemikaalivirastojen toiminnasta 
saatu kokemus on tässä mielessä suuntaa-
antava, mutta rakenne olisi mukautettava 
vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia 
erityistarpeita.

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

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy johdanto-osan kappaleisiin 41 a ja 69 ja 73 artiklan 2 kohdan i a alakohtaan 
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 165
JOHDANTO-OSAN 73 KAPPALE

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

(73) Hallintoneuvostolla olisi oltava 
tarvittava toimivalta, jotta se voi vahvistaa 
talousarvionsa, valvoa sen toteuttamista, 
vahvistaa maksujen rakenteen ja määrän, 
laatia kemikaaliviraston sisäiset säännöt, 
antaa varainhoitoa koskevat säännöt ja 
nimittää pääjohtajan. Muilla kuin eläimillä 
tehtävän testauksen edistämiseksi osa 
maksuista pitäisi kohdistaa muilla kuin 
eläimillä tehtävän testauksen menetelmien 
kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteen, joka on muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistäminen, 
on annettava enemmän varoja tämän asetuksen tiedotusvaatimusten täyttämiseen käytettävien 
muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen menetelmien kehittämiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 166
JOHDANTO-OSAN 73 KAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 167
JOHDANTO-OSAN 77 A KAPPALE (uusi)

(77 a) Muilla kuin eläimillä tehtävän 
testauksen edistämiseksi 
kemikaalivirastolle olisi annettava 
valtuudet kehittää, arvioida ja hyväksyä 
testausmenetelmiä, joissa ei käytetä 
eläimiä, ja varmistaa niiden käyttö 
älykkäässä vaiheittaisessa 
riskinarvioinnissa tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi. Siksi virastolla 
olisi oltava vaihtoehtoisia 
testausmenetelmiä käsittelevä komitea, 
johon kuuluu Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) 
asiantuntijoita, eläinsuojeluyhdistysten 
edustajia ja alan muiden sidosryhmien 
edustajia ja jonka avulla voidaan varmistaa 
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yhteisön käytettävissä oleva 
mahdollisimman laaja tieteellinen ja 
tekninen asiantuntemus.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoitteena olevan muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistäminen on syytä 
sisällyttää kemikaaliviraston tehtäviin, jotta varmistetaan tavoitteen tehokas täytäntöönpano. 
Siksi viraston yhteyteen olisi perustettava alan asiantuntijoista koostuva komitea kehittämään 
vaihtoehtoisia testausmenetelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 168
JOHDANTO-OSAN 89 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisen luokittelun rajoittaminen syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaviin sekä 
lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin ja hengitysteitä herkistäviin aineisiin on aivan liian 
rajoitettu lähestymistapa. Aineilla on lukuisia muita merkittäviä vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön. Luokittelu on osoittautunut hyvin vaikeaksi, liian vaikeaksi 
jätettäväksi yksin teollisuuden tehtäväksi. Yhdenmukainen luokittelu auttaa myös 
ratkaisemaan riidat ilman oikeudenkäyntejä, millä voidaan välttää kustannuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries ja Chris Davies

Tarkistus 169
JOHDANTO-OSAN 89 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Toistaiseksi ei tunneta kaikkia terveysvaikutuksia tai ei ole tieteellisiä protokollia muiden kuin 
standardivaikutusten, esimerkiksi monien hermoston kehityshäiriöiden, testaamiseksi. Olisi 
aina oltava mahdollista lisätä aineita, jos joku aine katsotaan uhkaksi ihmisten terveydelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 170
JOHDANTO-OSAN 90 A KAPPALE (uusi)

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels ja Anja Weisgerber

Tarkistus 171
JOHDANTO-OSAN 91 KAPPALE

(91) Yhteisön kansalaisilla pitäisi olla 
saatavilla tietoa kemikaaleista, joille he 
saattavat altistua, jotta he voisivat tehdä 
kemikaalien käyttöä koskevia perusteltuja 
valintoja. Avoimuutta parantava ratkaisu 
olisi antaa kansalaisille maksuton ja 
helppokäyttöinen keino tutustua 
kemikaaliviraston tietokannan ei-
luottamuksellisiin perustietoihin, joihin 
kuuluu lyhyt kuvaus aineiden vaarallisista 
ominaisuuksista, pakkausmerkintöjä 
koskevista vaatimuksista sekä asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä, 
sallituista käyttötavoista ja 
riskinhallintatoimenpiteistä.

(91) Yhteisön kansalaisilla pitäisi olla 
saatavilla tietoa kemikaaleista, joille he 
saattavat altistua, jotta he voisivat tehdä 
kemikaalien käyttöä koskevia perusteltuja 
valintoja. Avoimuutta parantava ratkaisu 
olisi antaa kansalaisille maksuton ja 
helppokäyttöinen keino tutustua omalla 
kielellään (jollakin yhteisön virallisella 
kielellä) kemikaaliviraston tietokannan ei-
luottamuksellisiin perustietoihin, joihin 
kuuluu lyhyt kuvaus aineiden vaarallisista 
ominaisuuksista, pakkausmerkintöjä 
koskevista vaatimuksista sekä asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä, 
sallituista käyttötavoista ja 
riskinhallintatoimenpiteistä.

Or. nl

Perustelu

REACHin tavoitteena on muun muassa ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen. On 
erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat tietoa kemiallisista aineista kielellä, jota he 
ymmärtävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 172
JOHDANTO-OSAN 91 KAPPALE

(91) Yhteisön kansalaisilla pitäisi olla (91) Yhteisön kansalaisilla pitäisi olla 
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saatavilla tietoa kemikaaleista, joille he 
saattavat altistua, jotta he voisivat tehdä 
kemikaalien käyttöä koskevia perusteltuja 
valintoja. Avoimuutta parantava ratkaisu 
olisi antaa kansalaisille maksuton ja 
helppokäyttöinen keino tutustua 
kemikaaliviraston tietokannan ei-
luottamuksellisiin perustietoihin, joihin 
kuuluu lyhyt kuvaus aineiden vaarallisista 
ominaisuuksista, pakkausmerkintöjä 
koskevista vaatimuksista sekä asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä, 
sallituista käyttötavoista ja 
riskinhallintatoimenpiteistä.

saatavilla tietoa kemikaaleista, joille he 
saattavat altistua, jotta he voisivat tehdä 
kemikaalien käyttöä koskevia perusteltuja 
valintoja. Avoimuutta parantava ratkaisu 
olisi antaa kansalaisille maksuton ja 
helppokäyttöinen keino tutustua 
kemikaaliviraston tietokannan ei-
luottamuksellisiin perustietoihin, joihin 
kuuluu lyhyt kuvaus aineiden vaarallisista 
ominaisuuksista, pakkausmerkintöjä 
koskevista vaatimuksista sekä asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä, 
sallituista käyttötavoista ja 
riskinhallintatoimenpiteistä. Viraston ja 
jäsenvaltioiden olisi syytä varmistaa tiedon 
saatavuus ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin 
2003/4/EY ja asetuksen (EY) 1049/2001 
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.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi + Chris Davies

Tarkistus 173
JOHDANTO-OSAN 100 A KAPPALE (uusi)

(100 a) Direktiivissä 75/442/ETY ja 
myöhemmissä muutoksissa määritellyt 
jätteet eivät ole tämän asetuksen 
3 artiklassa tarkoitettuja aineita, 
valmisteita tai tuotteita.

Or. xm

Perustelu

Tehdään selväksi, että jätteet eivät kuulu REACH-asetuksen soveltamisalaan (Guido 
Sacconi).
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Jätteet jäävät määritelmän mukaan REACH-järjestelmän ulkopuolelle, koska ne eivät ole 
aineita eivätkä valmisteita (Chris Davies).

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman ja Miroslav Ouzký

Tarkistus 174
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.

Or. en

Perustelu

Jätteiden tai uusioraaka-aineiden sisällyttäminen REACH-järjestelmään loisi kohtuuttomia 
vaatimuksia kierrätykselle ja uusiokäytölle, mutta ei toisi lisäarvoa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. Jätteet ja uusioraaka-aineena käytettävät materiaalit olisi poistettava REACH-
järjestelmästä siitäkin syystä, että niistä säädetään asianmukaisesti EU:n 
jätelainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 175
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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 

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöksiä, 
jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja aineita. Näitä säännöksiä 
sovelletaan kyseisten aineiden 
maahantuontiin ja markkinoille saattamiseen 
sellaisenaan tai valmisteissa, jos niin 
määrätään, tai tuotteissa, jos tuotteen 
haluttu toiminta edellyttää aineen 
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niin määrätään. vapautumista. Näitä säännöksiä ei sovelleta 
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta 6 artiklan säännösten 
soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Sopivampi ja käyttökelpoisempi lainsäädäntö aineille, jotka on valmistettu mutta joita ei ole 
saatettu markkinoille (pelkästään viety, sisäinen tutkimus ja kehitys, tietyt välituotteet). On 
syytä välttää raskaat rekisteröintimenettelyt, jotta varmistetaan EU:n teollisuuden 
kilpailukyky. Valmistettuja ja käytettyjä aineita valvotaan terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristölainsäädännön puitteissa (esim. IPPC-lainsäädäntö). Tarvittavaa tietoa 
työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi on siis saatavilla ja viranomaisten pyynnöstä 
tarkastettavissa.

REACH-järjestelmä ei kata tuotteita, koska siinä keskitytään aineisiin. Sekaannusten 
välttämiseksi tuotteet sellaisenaan olisi jätettävä nimenomaisesti REACH-järjestelmän 
ulkopuolelle 6 artiklan säännöksiä lukuun ottamatta. Tuotteista (valmistettuina tuotteina) on 
jo annettu useita yhteisön säädöksiä (esim. yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi, 
tuotevastuudirektiivi ja direktiivi työntekijöiden suojelusta). Kuitenkin aineet, jotka saatetaan 
yhteisön markkinoille tarkoituksena sisällyttää ne tuotteisiin, pysyvät tietenkin REACH-
järjestelmän piirissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey + Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 176
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. xm

Perustelu

Koska REACH-järjestelmän ulkopuolelle jää huomattava määrä kemikaaleja ja käyttötapoja 
– mukaan lukien noin 70 000 ainetta, joiden vuosittainen tuotanto on alla tonni – tarvitaan 
yleisen huolehtimisvelvollisuuden periaatetta, jotta tehtäisiin selväksi, että alan yrityksillä on 
vastuu KAIKKIEN kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Periaate on tarkoitettu 
koskemaan kaikkia aineita (riippumatta tuotantomääristä), ja se merkitsee, että yritysten 
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odotetaan REACH-järjestelmän erityisten säännösten lisäksi noudattavan yrittäjille kuuluvaa 
perustavaa laatua olevaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Tällaiset 
erityissäännökset takaavat yritykselle myös oikeusvarmuuden niiden toteuttaessa 
huolehtimisvelvollisuutta. Tämä liittyy johdanto-osan kappaleeseen 20 tehtyyn tarkistukseen 
(Corbey).

Tämä liittyy huolehtimisvelvollisuuden uudelleen esittämiseen. Reach-järjestelmä ei koske 
kaikkia kemiallisia aineita. Sen soveltamisalan ulkopuolelle mahdollisesti jääviä aineita on 
jopa 70 000 (koska niitä tuotetaan alle tonni). Tämän vuoksi ihmisten terveyden ja ympäristön 
välttämätön suojelu vaatii, että kemiallisten tuotteiden valmistajille ja niiden jatkokäyttäjille 
asetetaan yleinen huolehtimisvelvollisuus, joka merkitsee, että heidän on todistettava käytön 
turvallisuus (Ferreira ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 177
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on varmistettava, että aineet 
eivät vaikuta haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön. Ne ilmoittavat 
tarvittavat tiedot ja kussakin 
yksittäistapauksessa toteutetut toimet, jotka 
koskevat aineiden valmistusta, 
maahantuontia, markkinoille saattamista ja 
käyttöä sellaisenaan, valmisteissa tai 
tuotteissa. Toimien on perustuttava ennalta 
varautumisen periaatteeseen, ja valitessaan 
aineita tuotantoon ja käyttöön valmistajien 
ja jatkokäyttäjien on valittava turvallisin 
saatavilla oleva aine.
Edellä 1 kohdassa esitettyjä velvoitteita 
sovelletaan siinä määrin kuin toimien 
kustannukset eivät muodostu 
kohtuuttomiksi suhteessa niillä 
saavutettaviin terveys- ja 
ympäristöhyötyihin.
Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on pidettävä käyttämistään 
kemikaaleista huolehtimisvelvollisuuden 
edellyttämää kirjanpitoa. Kirjanpito on 
säilytettävä ja siitä on annettava tietoja niin 
kauan kuin ainetta valmistetaan, tuodaan 
maahan, saatetaan markkinoille tai 
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käytetään.

Or. en

Perustelu

REACH kattaa vain tietyt kemikaalit ja tietyt käyttötarkoitukset. Siksi on tärkeää määrätä 
kaikkia kemikaalien valmistajia ja käyttäjiä koskevasta yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta. 
Näin kodifioidaan kemianteollisuuden vapaaehtoiset sitoumukset (esim. vastuullisen käytön 
ohjelma).

REACH-ehdotuksen 1 artiklan 3 kohtaan sisältyvä toteamus voisi olla osa jo nykyistä 
kemikaalilainsäädäntöä, mutta REACH-järjestelmällä otetaan lisäksi käyttöön uusia osia, 
joilla vastuuta siirretään kemianteollisuudelle, erityisesti olemassa olevia kemikaaleja 
koskevat tietovaatimukset, kemikaaliturvallisuusraportit, lupamenettely ja luokitusten ja 
merkintöjen luettelo. 1 artiklan 3 kohta on siksi toteamuksena korrekti, mutta siinä ei säädetä 
huolehtimisvelvollisuudesta, joka täydentäisi muita REACH-vaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 178
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Ainetta sellaisenaan tai valmisteen tai 
tuotteen ainesosana tuottavien, 
maahantuovien ja käyttävien on 
huolehdittava siitä, että aineen 
valmistuksessa, maahantuonnissa, käytössä 
tai markkinoille saattamisessa 
varmistetaan, että siitä ei kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa aiheudu 
vahinkoa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Kyse on vaatimuksesta, ei periaatteesta. Jokaisen yrityksen on oltava vastuussa tuottamistaan 
ja markkinoille saattamistaan tuotteista. Koska ehdotetussa asetuksessa on tehty 
riskinmääritys vain 10 000 asteittain rekisteröitävälle aineelle, joita on yhteensä 100 000, on 
varmistettava, että muiden aineiden riskit arvioidaan riittävän huolellisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 



AM\565896FI.doc 45/93 PE 357.816v01-00

FI

María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer ja Erna 
Hennicot-Schoepges

Tarkistus 179
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) turvallisen tuotteen 
määritelmän kanssa, ja on tarpeen määritellä puitteet ja rajat, joissa tätä asetusta 
sovelletaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 180
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Tämän asetuksen tavoitteena on 
suojelun korkea taso, ja se perustuu 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohtaa, jossa vahvistetaan 
ympäristölainsäädännön perusperiaatteet. REACH on tärkeä osa kyseistä lainsäädäntöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi + Chris Davies, Carl Schlyter, 
María Sornosa Martínez ja María Isabel Salinas García

Tarkistus 181
1 ARTIKLAN 3 A JA 3 B KOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään huolehtimisvelvollisuuden periaate.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 182
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
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3 a. Valmistajat, maahantuojat ja 
jatkokäyttäjät käyttävät niiden saatavilla 
olevaa tietoa tai tietoa, jota voidaan 
kohtuudella pitää sellaisena, että sen olisi 
pitänyt olla heidän käytettävissään, 
täyttääkseen edellä olevien säännösten 
soveltamisesta johtuvat velvollisuutensa. 
Edellä mainittujen tietojen ja ilmoitusten 
yhteiskäyttö kattaa seuraavat tiedot:
(i) tämän asetuksen säännösten 
noudattamiseksi tarvittavat tiedot;
(ii) selvitys ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi 
tarvittavista vähimmäistoimista, jotka 
koskevat kohtuullisesti ennustettavissa 
olevia toimintoja, joissa on mukana aineita 
tai valmisteita tai ainetta tai valmistetta 
sisältäviä tuotteita.
(iii) valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on pidettävä 
ajantasaistettua rekisteriä, joka sisältää 
1 kohdassa mainitut tiedot, mukaan lukien 
aineiden, valmisteiden tai ainetta tai 
valmistetta sisältävien tuotteiden 
kaupallisesti käytetty nimi, aineiden 
kemiallinen koostumus, valmisteiden 
koostumus ja tarvittaessa 
kemikaaliturvallisuusraportit ja muut 
tämän asetuksen noudattamiseksi 
tarvittavat tiedot.
Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on pyydettäessä annettava 
sijoittaumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille pääsy tämän artiklan (iii) 
kohdassa mainitun rekisterin tietoihin.

Or. fr

Perustelu

Rekisterien ylläpitäminen kemiallisten aineiden tuotantoketjuun ja kaupankäyntiin 
osallistuvien yritysten tasolla on perusvaatimus REACH-järjestelmän toteuttamisen ja sen 
vaatimusten noudattamisen kannalta. Tällä säännöksellä vain julkistetaan hyvän käytännön 
periaatteet eikä se merkitse yrityksille lisäkustannusta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 183
1 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Tästä asetuksesta valmistajille, 
maahantuojille ja jatkokäyttäjille 
aiheutuvat velvoitteet perustuvat siihen, 
että toimijoilla on perusteltu luottamus 
asianmukaiseen tietoon, joka pohjautuu 
aineen, valmisteen tai tuotteen 
markkinoille saattamisen aikaan saatavilla 
olleeseen uusimpaan tieteelliseen tietoon ja 
sen levittämiseen koko tuotantoketjuun.
Tältä pohjalta valmistajien, maahantuojien 
ja jatkokäyttäjien on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin sen estämiseksi, että valmisteissa tai 
tuotteissa olevien aineiden valmistuksesta, 
maahantuonnista tai markkinoille 
saattamisesta aiheutuu haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. Valmistajat ja maahantuojat 
valitsevat valmistuksessa ja käytössä 
tarvittavat aineet kaikkein turvallisimman 
käytettävissä olevan vaihtoehdon mukaan 
ottaen huomioon kustannukset ja aineelta 
vaaditun suorituskyvyn.

Or. fr

Perustelu

REACH-ehdotus ei kata kaikkia kemiallisia aineita (esimerkiksi aineita joiden vuosittainen 
tuotanto on alle tonni), joten varovaisuusperiaatetta pitää soveltaa sekä tiedonpuutteen 
ratkaisemiseksi että riskien vähentämiseksi. Varovaisuusperiaate takaa sen, että kemiallisten 
aineiden tuottajat laativat kaikkien käytössä olevien kemiallisten aineiden turvallisuutta 
koskevat perustiedot ja huolehtivat niiden saatavuudesta riippumatta siitä onko ne 
rekisteröity vai ei. Tämä sanamuoto antaisi lainvoiman kemian teollisuuden vapaaehtoisille 
sitoumuksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 184
1 ARTIKLAN 3 A JA 3 B KOHTA (uusi)
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3 a. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on varmistettava 
tarvittavien tietojen tuottaminen ja 
tarvittavien toimien toteuttaminen, jotta 
vältetään aineiden valmistuksesta, 
maahantuonnista, markkinoille 
saattamisesta tai niiden käytöstä 
sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa aiheutuvat vahingot.
3 b. Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on pidettävä 3 a artiklassa 
edellytettyä kirjanpitoa. Kirjanpito on 
annettava pyydettäessä toimivaltaisten 
viranomaisten ja kemikaaliviraston 
käyttöön.

Or. en

Perustelu

REACH ei kata kaikkia kemikaaleja. Jopa 70 000 kemikaalia jää mahdollisesti REACH-
järjestelmän ulkopuolelle (alle yhden tonnin määrinä käytettävä aineet). Ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelun kannalta on tärkeää asettaa kemikaalien valmistajille ja 
jatkokäyttäjille yleinen huolehtimisvelvollisuus, joka on dokumentoitava. Asia sisältyi 
valkoiseen kirjaan ja Internet-kuulemisiin laadittuun luonnokseen, ja neuvosto ja parlamentti 
kannattivat sitä. REACH-ehdotuksessa huolehtimisvelvollisuus on lievennetty oikeudellisesta 
velvollisuudesta pelkäksi periaatteeksi. Tarkistuksella halutaan palauttaa oikeudellinen 
sitovuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García ja Inés Ayala 
Sender

Tarkistus 185
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Tähän asetukseen sisältyvien 
säännösten soveltaminen ja 
täytäntöönpano ei saa missään tapauksessa 
merkitä pk-yritysten byrokraattisen ja 
hallinnollisen taakan kasvua.

Or. es
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Perustelu

Tämän asetuksen säännösten soveltamisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuvaa pk-yritysten 
byrokraattisen ja hallinnollisen taakan kasvua pitää supistaa mahdollisimman pieneksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García ja Inés Ayala 
Sender

Tarkistus 186
1 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Tämän asetuksen soveltamiseksi 
Euroopan unioni perustaa avustus- ja 
tukijärjestelmiä pk-yrityksille.

Or. es

Perustelu

Tähän asetukseen sisältyvien säännösten soveltamisen helpottamiseksi ja sen mutkikkuudesta 
johtuen Euroopan unioni perustaa pk-yrityksille sen täytäntöönpanoa helpottavia avustus- ja 
tukijärjestelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 187
1 A ARTIKLA (uusi)

1 a artikla
Huolehtimisvelvollisuus

1. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka toteuttaa tai aikoo 
toteuttaa toimia, joihin liittyy joku aine tai 
kyseistä ainetta sisältävä valmiste tai tuote, 
näiden valmistus, maahantuonti ja käyttö 
mukaan luettuina, ja joka tietää tai voi 
kohtuudella ennakoida, että toimet voivat 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön, on toteutettava kaikki 
ihmisten terveyden tai ympäristön 
vaurioitumisen estämiseksi tarvittavat 
toimet.
2. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka toimittaa jonkin aineen 
tai kyseistä ainetta sisältävän valmisteen tai 
tuotteen valmistajalle, maahantuojalle tai 
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jatkokäyttäjälle, on varmistettava 
asianmukainen tiedonvälitys ja tietojen 
vaihto, tarvittaessa myös tekninen apu, 
jotta vältetään ihmisten terveyden tai 
ympäristön vaurioituminen.
3. Kirjanpito:
a) Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on käytettävä saatavillaan 
olevia tai kohtuudella hankittavissa olevia 
tietoja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietovaatimusten täyttämiseksi. Kyseisessä 
2 kohdassa tarkoitetun tiedonvälityksen ja 
tietojen vaihdon on katettava aina 
seuraavat tiedot: 
(i) tiedot, jotka kohtuudella tarvitaan tällä 
asetuksella asetettavien velvoitteiden 
täyttämiseen;
(ii) kuvaus tarpeellisiksi katsotuista 
vähimmäistoimista, joiden avulla voidaan 
estää haitalliset vaikutukset ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön tai rajoittaa niitä 
kohtuudella ennakoitavissa toimissa, joihin 
liittyy jokin aine, valmiste tai tuote, joka 
sisältää kyseistä ainetta tai valmistetta. 
b) Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on pidettävä ajantasaista 
kirjanpitoa, joka sisältää 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, mukaan luettuina 
aineiden ja aineita sisältävien valmisteiden 
ja tuotteiden kauppanimet, aineiden 
kemialliset tunnistetiedot, valmisteiden 
koostumukset, tarvittaessa 
kemikaaliturvallisuusraportit ja muut tällä 
asetuksella asetettavien velvoitteiden 
täyttämiseksi tarvittavat tiedot.
c) Valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on sijaintijäsenvaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
sallittava kyseisten viranomaisten tutustua 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
kirjanpitoon.

Or. en
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Perustelu

Koska huomattava osa kemikaaleista ja niiden käyttötavoista ei sisälly REACH-järjestelmän 
soveltamisalaan, mm. arviolta 70 000 ainetta, joita tuotetaan alle yksi tonni vuodessa, 
tarvitaan yleinen huolehtimisvelvollisuuden periaate, jolla määritellään teollisuuden vastuu 
KAIKKIEN kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Järjestelmää on tarkoitus 
soveltaa kaikkiin aineisiin (tuotantomääristä riippumatta), ja sen nojalla teollisuuden ei 
edellytetä täyttävän vain erityisiä REACH-velvoitteita, vaan myös yrityksille kuuluvat 
tavanomaiset sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristösuojelulliset velvoitteet. Näillä 
erityismääräyksillä varmistetaan myös yritysten tarvitsema oikeusvarmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 188
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) eristämättömiin välituotteisiin. (c) välituotteisiin.

Or. en

Perustelu

Kaikki välituotteet on syytä sulkea pois REACH-järjestelmän soveltamisalasta. Välituotteita 
valmistetaan yksinomaan teolliseen käyttöön, ja niiden valmistukseen ja valvontaan liittyvistä 
ympäristö- ja kansanterveysnäkökohdista sekä työntekijöiden terveyteen liittyvistä 
näkökohdista on olemassa erityisiä säädöksiä:
– neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7. huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 
(neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)
– direktiivi 96/82/EY vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta
– kansainväliset ja yhteisön säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta.
Tarkistus liittyy saman esittäjän 14, 15, 16 ja 18 artiklaan esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 189
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A JA C B ALAKOHTA (uusi)

(c a) direktiivissä 75/442/ETY ja 
direktiivissä 91/689/ETY tarkoitettuihin 
jätteisiin;
(c b) asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ja rehuihin.

Or. en
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Perustelu

Moni jäte on tärkeää teollisuuden raaka-ainetta. Jätteiden sisällyttäminen REACH-
järjestelmään olisi vakava uhka kierrätysalalle.

Myös elintarvikkeet ja rehut on syytä sulkea pois REACH-järjestelmästä, koska niiden 
turvallisuuden varmistamiseksi on jo olemassa yhteisön säädökset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 190
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineisiin, joita käytetään tuotteita ja 
menetelmiä koskevassa tutkimuksessa ja 
kehityksessä toimitusketjun kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Perustelu

Tuottajien ja maahantuojien ei tarvitse nykyään rekisteröidä tutkimus- ja kehitystoiminnassa 
käytettäviä aineita. Säännös on syytä ulottaa koskemaan myös aineiden jatkokäyttäjiä.

Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö on syytä jättää kokonaan REACH-järjestelmän 
ulkopuolelle toimitusketjun kaikilla tasoilla, koska näin voidaan edistää eurooppalaista 
innovointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 191
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C B ALAKOHTA (uusi)

(c b) aineisiin, joita käytetään sellaisenaan 
tai valmisteessa tai tuotteessa ja joiden 
ympäristö- ja kansanterveysnäkökohdat 
sisältyvät liitteessä I c lueteltuun 
lainsäädäntöön;

Or. en
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Perustelu

Päällekkäisten menettelyjen ja ilmoitusten vähentämiseksi REACHin soveltamisala on 
erotettava selvästi aloista, jotka yhteisön erityislainsäädäntö jo kattaa asianmukaisesti. Vain 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat käyttötavat ja vaikutukset, jotka yhteisön 
lainsäädäntö jo kattaa asianmukaisesti, on syytä sulkea pois REACHin yleisestä 
soveltamisalasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 192
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) direktiivin 91/156/ETY liitteessä IIB 
tarkoitettuihin kierrätettäviin jätteisiin;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 193
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) Aineet, valmisteet tai tuotteet, jotka 
ovat 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/156/ETY1, jolla 
muutetaan jätteitä koskevaa direktiiviä 
75/442/ETY, määritelmien mukaisesti 
jätteitä, tai 18 päivänä maaliskuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 91/156/ETY 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia 
hyödyntämistarkoituksessa tai 
energianlähteeksi jätteestä erotettuja 
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uusioraaka-aineita.
_______________
1EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32.

Or. xm

Perustelu

Jätteiden tai uusioraaka-aineiden sisällyttäminen REACHin soveltamisalaan asettaisi 
kohtuuttomat kierrätys- tai hyödyntämisvaatimukset eikä kuitenkaan toisi lisähyötyä ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle. Lisäksi jätteet ja uusioraaka-aineeksi käytetyt aineet olisi
jätettävä REACHin ulkopuolelle, koska niitä säännellään asianmukaisesti ja se olisi EY:n 
jätelainsäädännön ympäristötavoitteiden vastaista (Sonik ja muut).

Jätepuitedirektiivissä määritellyt tai eurooppalaisten normien mukaiset jätteet ja 
hyödynnettäväksi uusioraaka-aineeksi tai energianlähteeksi käytetyt aineet pitäisi jättää 
REACHin soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niitä varten on jo yhteisön jätelainsäädäntö.

Lisäksi jätepuitedirektiivin liitteessä II A määritellyistä hyödyntämisprosesseista aiheutuvia 
riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle hallitaan tarkoituksenmukaisesti ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetulla neuvoston 
direktiivillä 1996/61, jossa vaaditaan, että laitokset hankkivat toimiluvan. Direktiivissä 
91/156/ETY esitetään "jätteestä erotettujen uusioraaka-aineiden" käsite (Foglietta ja muut + 
Schnellhardt).

Tarkoituksena on välttää se, että samasta asiasta tehtäisiin kaksi lakia, sekä haittavaikutukset 
jätteiden kierrätykselle ja hyödyntämiselle. Alakohtainen jätelainsäädäntö on 
samansuuntaista REACHin kanssa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen osalta. 
Jätteet on sitä paitsi vapautettu lupamenettelyistä ja rajoittamisesta mutta ei rekisteröinnistä. 
Jätteiden rekisteröimiseen ei ole tarvetta ja ne pitäisikin jättää kokonaan REACHin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Samoin uusioraaka-aineita säännellään jo direktiivillä 
91/156/ETY. Tämä tarkistus liittyy muihin I osaston, yleiset seikat, artikloihin esitettyihin 
tarkistuksiin (Vernola ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman ja Miroslav Ouzký

Tarkistus 194
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineisiin, jotka jäävät 
kierrätysvalmisteista tai -tuotteista 
valmistettuihin valmisteisiin ja tuotteisiin;



PE 357.816v01-00 56/93 AM\565896FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

REACH-vaatimusten soveltaminen kierrätyspaperiin vaarantaisi yhteisön ponnistelut lisätä 
paperin kierrätystä. Kierrätyspaperiin (kierrätykseen jälkeen) jäävät aineet ovat peräisin 
paperin ensituotannosta ja -jalostuksesta. Näin ollen kyseisiin aineisiin on jo sovellettu 
REACH-vaatimuksia, ja ne on hyväksytty käytettäviksi paperin tuotannossa ja jalostuksessa. 
Olisi aivan liian työlästä analysoida, rekisteröidä ja hyväksyä samat aineet uudelleen 
käytännössä samaan käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze 

Tarkistus 195
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineet, valmisteet tai tuotteet, jotka 
ovat direktiivin 75/442/ETY määritelmien 
mukaan jätteitä.

Or. xm

Perustelu

Jätteet pitäisi jättää REACHin soveltamisalan ulkopuolelle, sillä yhteisöllä on jo niitä 
koskevaa lainsäädäntöä. Tämä ei kuitenkaan poista aineen valmistajilta tai maahantuojilta 
vaatimusta ottaa jätevaihe huomioon kemikaaliturvallisuusarvioinnissa. (ks. liitteen 
I 0.2 kohtaan tehty tarkistus 4) (Dagmar Roth-Behrendt).

Tarkoituksena on välttää kaksinkertainen lainsäädäntö. Alakohtainen jätelainsäädäntö on 
samansuuntaista REACHin kanssa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen osalta. 
Jätteet on sitä paitsi vapautettu lupamenettelyistä ja rajoittamisesta mutta ei rekisteröinnistä. 
Jätteiden rekisteröimiseen ei ole tarvetta ja ne pitäisikin jättää kokonaan REACHin 
soveltamisalan ulkopuolelle (Anne Laperrouze).

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 196
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A JA C B ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineisiin, jotka katsotaan neuvoston 
direktiivissä 75/442/ETY tarkoitetuiksi 
jätteiksi;
(c b) aineisiin, joita tuotetaan tai viedään 
alle 10 tonnia vuodessa valmistajaa tai 
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viejää kohti.

Or. de

Perustelu

1. On vältettävä kaksinkertaista sääntelyä. Erityinen jäteasetus sopii sovellettavaksi ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojeluun. Siksi jätteet olisi jätettävä kokonaan REACH-järjestelmän 
ulkopuolelle.

2. Aineet, joiden määrä on alle 10 tonnia vuodessa, voidaan sulkea pois REACH-
vaatimuksista. Näin helpotetaan pk-yritysten asemaa ja keskitytään säätämään suurista 
ainevirroista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 197
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) luonnossa esiintyviin raaka-aineisiin, 
joita ei markkinoida julkisesti ja joita 
käytetään yksinomaan ammattimaisiin 
sovelluksiin direktiivissä 96/61/EY 
tarkoitetuissa laitoksissa.

Or. de

Perustelu

Orgaaniset ja epäorgaaniset primääriraaka-aineet sisältävät luonnollisessa muodossaan 
syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia sekä lisääntymiselle vaarallisia aineita. Näitä 
muuttuvia aineita käytetään yksinomaan ammattimaisiin sovelluksiin aineiden tai 
valmisteiden tuotannossa. Tuotantolaitoksista säädetään sekä direktiivissä 96/61/EY että 
asiaan liittyvillä työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta annetuilla yhteisön säännöksillä. Näin 
ollen nykyinen lainsäädäntö kattaa riittävästi luonnollisiin primääriraaka-aineisiin liittyvät 
epäilyt.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 198
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineiden ja valmisteiden kuljetukseen 
rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merillä 
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tai ilmassa;

Or. en

Perustelu

Kuljetuksesta on jo olemassa huomattava määrä lainsäädäntöä, eikä REACHilla pidä luoda
päällekkäisyyksiä. REACHilla ei ollut alun perinkään tarkoitus muuttaa kuljetusalan 
säännöksiä, ja selvyyden vuoksi kuljetus on syytä sulkea pois REACHin soveltamisalasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 199
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) direktiivin 91/156/ETY liitteessä IIA 
tarkoitettuihin loppusijoitettaviin jätteisiin;

Or. en

Perustelu

Uusioraaka-aineiden sisällyttäminen REACHin soveltamisalaan houkuttelisi vähentämään 
tiettyjen metalliseosten kierrätystä. Olisi tehtävä selväksi, että REACH ei koske jätteeksi 
määriteltyjä materiaaleja. Näin varmistettaisiin myös, ettei luoda päällekkäistä 
jätelainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle ja Anja Weisgerber

Tarkistus 200
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A–C D ALAKOHTA (uusi)

(c a) asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin;
(c b) direktiivissä 89/107/ETY 
tarkoitettuihin elintarvikkeiden 
lisäaineisiin;
(c c) direktiivissä 88/388/ETY 
tarkoitettuihin aromeihin;
(c d) asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 
tarkoitettuihin rehujen lisäaineisiin.
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Or. de

Perustelu

Kun nämä jätetään REACH-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, voidaan poistaa 
rekisteröintiin ja lupamenettelyyn liittyvät poikkeukset ja vapautukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 201
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineisiin, joita käytetään torjumaan 
odottamattomia ongelmia, jotka 
heikentäisivät laatua tai pysäyttäisivät 
tuotannon, jos
i) ennakkorekisteröintiä ei ehditä kiireen 
vuoksi tehdä,
ii) myöhempi rekisteröinti tehdään, jos on 
todennäköistä, että ainetta käytetään 
jatkossakin, 
iii) kyseisessä odottamattomassa käytössä 
noudatetaan työntekijöiden terveyden 
suojelemisesta annettuja säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Prosessikemikaalien käytössä ilmenevät odottamattomat ongelmat voivat edellyttää 
välittömiä toimia huonon lopputuloksen tai jopa tuotannon pysäyttämisen välttämiseksi 
(vianetsintä). Aineiden käytön ennakkorekisteröinnissä lähdetään siitä, että kaikki ongelmat 
ja tarvittavat toimet ovat ennakoitavia. Näin ei aina ole. Siksi tarvitaan poikkeus, jonka 
soveltaminen on kuitenkin rajattava tiukasti niin, ettei siitä tule porsaanreikää. Mainittujen 
kolmen ehdon pitäisi riittää varmistamaan asia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik + 
Anne Laperrouze

Tarkistus 202
2 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tätä asetusta ei sovelleta, jos ainetta 
käytetään
– neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/931, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 726/2004, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/82/EY2 sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/833

soveltamisalaan kuuluvissa ihmisille ja 
eläimille tarkoitetuissa lääkkeissä.
– asetuksen 178/2002/EY ja 
elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden 
valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä 
kesäkuuta 1988 annetun neuvoston 
direktiivin 88/388/ETY, mukaan lukien 
neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet ja 
komission päätöksen 1999/217/EY 
määritelmän mukaiset aromiaineet, 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeissa.
– neuvoston asetuksen 1831/2003 
soveltamisalaan kuuluvissa eläinten 
ruokinnassa käytettävissä aineissa, mukaan 
lukien neuvoston direktiivin 70/524/ETY 
mukaisissa lisäaineissa.
– neuvoston direktiivin 82/471/ETY4

soveltamisalaan kuuluvassa eläinten 
ruokinnassa.
– lääketieteellisissä laitteissa.
– neuvoston direktiivin 89/109/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvissa tarvikkeissa.
– neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
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soveltamisalaan kuuluvissa 
kasvinsuojeluaineissa.
– neuvoston direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
biosidituotteissa.
________________
1 EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1.
2EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.
3 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
4EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8.

Or. xm

Perustelu

Tekstin yksinkertaistamisen ja johdonmukaisuuden vuoksi kaikki soveltamisalaa koskevat 
poikkeukset pitäisi sisällyttää yhteen säännökseen. Nämä poikkeukset ovat suurimmaksi 
osaksi hajallaan tekstissä (ks. 4, 8 ja 53 artikla) ja ne liittyvät osaksi hyvin läheisesti jo 
tehtyihin poikkeuksiin (Esimerkiksi elintarvike on valmiste, jossa on käytetty elintarvikkeen 
raaka-ainetta ja lisäaineita. Elintarvikkeiden lisäaineet on jätetty asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, mutta ei raaka-aineita eikä jalostuksessa käytettäviä apuaineita. Niihin ei ole 
mitään syytä soveltaa erilaisia sääntöjä).

Tämä liittyy 4, 8 ja 53 artiklan 5 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin (Oomen-Ruijten ja muut + 
Anne Laperrouze).

Aineet, joita on jo säännelty alakohtaisissa säädöksissä, ja jotka on integroitu 
asianmukaisesti, pitää jättää REACH-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä tarkistus 
liittyy muihin I osaston, yleiset seikat, artikloihin esitettyihin tarkistuksiin (Vernola ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan 

Tarkistus 203
2 ARTIKLAN 1 A–1 C KOHTA (uusi)

1 a Asetuksen II, III, V ja VI osaston 
säännöksiä ei sovelleta silloin, kun ainetta 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi seuraavissa lopputuotteissa 
tai kun ainetta käytetään:
(a) asetuksen (EY) N:o 726/2004, 
direktiivin 2001/82/EY ja direktiivin 
2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvissa 
ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa 
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lääkkeissä;
(b) asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa, mukaan 
luettuina:
(i) neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
lisäaineet;
(ii) komission päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
aromiaineet;
(c) eläinten rehuissa, mukaan luettuina:
(i) eläinten ruokinnassa käytettävistä 
lisäaineista annetun asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 soveltamisalaan kuuluvat 
rehujen lisäaineet;
(ii) neuvoston direktiivin 82/471/ETY 
soveltamisalaan kuuluva eläinten ruokinta;
(d) asetuksen (EY) N:o 1935/2004 
soveltamisalaan kuuluvissa elintarvikkeen 
kanssa kosketuksiin joutuvissa 
materiaaleissa;
(e) direktiivin 76/768/ETY soveltamisalaan 
kuuluvissa kosmeettisissa valmisteissa;
(f) direktiivin 90/358/ETY, direktiivin 
93/42/ETY tai direktiivin 98/79/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa lääkinnällisissä 
laitteissa;
(g) direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvissa kasvinsuojeluaineissa;
(h) direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan 
kuuluvissa biosidituotteissa;
1 b. Asetuksen VII osaston säännöksiä ei 
sovelleta 2 a kohdassa (uusi) tarkoitettuihin 
käyttötapoihin eikä seuraaviin 
käyttötapoihin:
(a) käyttö tehtaalla käytettävinä eristettyinä 
välituotteina ja kuljetettavina eristettyinä 
välituotteina;
(b) käyttö direktiivin 98/70/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
moottoripolttoaineissa; 
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(c) käyttö liikkuvissa tai kiinteissä 
polttolaitoksissa polttoaineina käytettäväksi 
tarkoitetuissa mineraaliöljytuotteissa ja 
käyttö suljetuissa järjestelmissä myytävissä 
polttoaineissa;
1 c. Asetuksen IV ja X osaston säännöksiä 
ei sovelleta 2 a kohdan a–f alakohdissa 
lueteltuihin valmisteisiin eikä kyseisiin 
valmisteisiin sisältyviin aineisiin.

Or. en

Perustelu

Joukkoon yhteisön lainsäädännön piiriin jo kuuluvia aineita voidaan soveltaa poikkeusta 
REACH-vaatimuksista. Esimerkiksi kosmeettisista valmisteista, elintarvikkeen kanssa 
kosketuksiin joutuvista materiaaleista, biosidituotteista ja kasvinsuojeluaineista sekä 
lääkinnällisistä laitteista on annettu yhteisön säädöksiä, ja siksi niille ei pidä asettaa 
rekisteröintipakkoa. Nyt poikkeuksia on esitetty siellä täällä tekstissä, erityisesti seuraavissa 
kohdissa:
–II osasto, 1 luku, 4 artiklan 1 kohta
– VII osasto, 1 luku, 53 artiklan 5 ja 6 kohta.
Poikkeusten soveltamisalaa on vaikea määritellä, ja se on paikoin epäselvä.
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ehdottamassa tarkistuksessa poikkeukset on 
koottu I osaston 1 luvun 2 artiklaan. Tämän konsolidoinnin ja selvennyksen avulla
– vältetään tarpeeton hallinnollinen kuormitus varmistamalla, että REACHilla ei luoda 
päällekkäistä lainsäädäntöä, ja
– tehdään valmistajille ja maahantuojille helpommin havaittavaksi, mitä lainsäädäntö kattaa, 
ja vältetään mahdolliset väärinkäsitykset ja virheet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 204
2 ARTIKLAN 1 A JA 1 B KOHTA (uusi)

1 a. Tämän asetuksen osastojen 
"Rekisteröinti", "Arviointi", Tietojen 
yhteiskäyttö", "Tiedottaminen 
toimitusketjussa", "Jatkokäyttäjät" ja 
"Lupamenettely" säännöksiä ei sovelleta 
silloin, kun ainetta käytetään:
(a) asetuksen (ETY) N:o 2309/93, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvissa 
ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa 
lääkkeissä;
(b) asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa, mukaan 
luettuina:
– neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
lisäaineet;
– komission päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden 
aromiaineet;
(c) 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) direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvissa kasvinsuojeluaineissa;
(e) direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan 
kuuluvissa biosidituotteissa;
(f) direktiivin 90/358/ETY, direktiivin 
93/42/ETY tai direktiivin 98/79/EY
soveltamisalaan kuuluvissa lääkinnällisissä 
laitteissa;
(g) asetuksen (EY) N:o 1935/2004 
soveltamisalaan kuuluvissa elintarvikkeen 
kanssa kosketuksiin joutuvissa 
materiaaleissa.
1 b. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
yhteisön työpaikkalainsäädännön 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kaikki poikkeukset on syytä kerätä 2 artiklaan, jotta yritykset, 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, 
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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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis 

Tarkistus 205
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
seuraavien säädösten soveltamista:

Poistetaan.

(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY;
(b) direktiivi 90/394/ETY;
(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY;
(d) yhteisön lainsäädäntö, joka koskee 
vaarallisten aineiden ja vaarallisia aineita 
sisältävien valmisteiden kuljetusta 
rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merillä 
tai ilmassa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että ei sovelleta rinnakkain kaksia säädöksiä 
(työsuojelusta ja kuljetuksista annetut säädökset). Asetusehdotuksessa edellytetään 
samanaikaista soveltamista samaan asiaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 206
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 artiklan 1 kohdan c a alakohtaa (uusi) koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 207
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) yhteisön ympäristölainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna 

Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze

Tarkistus 208
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Muut kuin 2 artiklalla asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt aineet 
jätetään II, VI, VII ja VIII osaston 
soveltamisalan ulkopuolelle kussakin 
osastossa esitetyn mukaisesti, koska niiden 
terveys- ja ympäristövaikutukset on katettu 
asianmukaisesti muulla yhteisön 
lainsäädännöllä. Soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyjen aineiden luetteloa 
voidaan tarkistaa kemikaaliviraston 
suosituksesta tai komission aloitteesta 
komission päätöksellä, joka tehdään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Tällä yleislausekkeella luodaan (1) poikkeuksia koskevat ehdot (ehdotuksen perusteluissa 
usein mainittu "asianmukaisuus") ja (2) mekanismi, jolla poikkeusten luetteloa voidaan 
helposti mukauttaa (jotta voidaan ratkaista REACHin ja alakohtaisen lainsäädännön väliset 
ristiriidat, joita ehkä myöhemmin havaitaan, ja ottaa huomioon yhteisön alakohtaisen 
lainsäädännön kehitys). Tämä toimintatapa valittiin myös neuvoston direktiivissä 92/32/ETY 
(vaarallisista aineista annetun direktiivin muuttaminen seitsemännen kerran).

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 209
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
Euroopan unioniin tuotuihin aineisiin, 
tuotteisiin ja valmisteisiin.
Tätä asetusta sovelletaan tasapuolisen ja 
oikeudenmukaisen kilpailun mukaisesti 
niihin, jotka valmistavat aineita, tuotteita ja 
valmisteita Euroopan unionissa ja niihin, 
jotka valmistavat aineita, tuotteita ja 
valmisteita kolmansissa maissa ja tuovat 
niitä Euroopan unioniin missä muodossa 
tahansa.
Jos tämän asetuksen soveltamisen 
seurauksena maahantuoduilla aineilla, 
valmisteilla ja tuotteilla on Euroopassa 
valmistettuja suotuisammat olosuhteet, 
komissio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin 
tasapuolisen kohtelun palauttamiseksi.

Or. it

Perustelu

REACH-järjestelmä komission ehdottamassa muodossa saattaa edistää sellaisten tuotteiden, 
aineiden ja valmisteiden maahantuontia, joita eivät koske Euroopassa valmistettuihin 
samoihin tuotteisiin sovellettavat säännöt. Kun maahantuodun tuotteen valvonnalle ei aseteta 
yhtä korkeita standardeja, tuote on edullisempi ja sen valmistuksessa voidaan käyttää 
laajempaa raaka-aineiden kirjoa eikä ympäristön ja terveyden suojelua varmisteta.

Voimassa olevissa EU:n säännöissä Euroopan kemikaalien tuottajilta edellytetään paljon 
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tiukempia kriteereitä. Tuotteiden maahantuojiin unionissa pitää soveltaa samoja sääntöjä 
kuin Euroopankin tuottajiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 210
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan esittelijän ehdottama tarkistus 18 ja tehdään selväksi, että tarkoitus 
on estää, että REACH-asetuksella ei oteta uudelleen käyttöön eläinkokeita, jotka on kielletty 
kosmetiikkadirektiivin seitsemännen muuttamisen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 211
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt + Chris Davies

Tarkistus 212
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. 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.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman ja Miroslav Ouzký

Tarkistus 213
3 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa on käytetty aineen määritelmää, joka perustuu pääasiassa synteettisiä 
kemikaaleja koskevaan lainsäädäntöön. Siksi aineen määritelmässä tehdään poikkeus 
"tuotantoprosessista johtuvien epäpuhtauksien" osalta. On tehtävä selväksi, että tähän 
kuuluvat myös luonnossa esiintyvät epäpuhtaudet.

Paperi- ja kuitupaperiteollisuuden on erittäin vaikeaa täyttää ehdotettua REACH-vaatimusta 
kaikkien niiden luonnollisten epäpuhtauksien osalta, joita puusta erottuu selluloosan mukana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 214
3 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

1. ‘aineella’ alkuainetta ja sen yhdisteitä 
sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai 
millä tahansa valmistusmenetelmällä

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

tuotettuina, mukaan luettuna aineen 
pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat 
lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat 
epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta 
liuottimia, jotka voidaan erottaa 
vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai 
muuttamatta sen koostumusta. Aineisiin 
kuuluvat tuotteet, jotka sisältävät ainetta 
sellaisenaan tai valmisteena, jos aine on 
tarkoitettu vapautuvaksi tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa;

Or. en

Perustelu

On syytä säätää asianmukaisesti tuotteista, kuten mustepatruunoista ja sammuttimista, jotka 
on tarkoitettu vapauttamaan ainetta. Näihin aineisiin on sovellettava samoja säännöksiä siitä 
huolimatta, että ne ovat säiliössä tai pakkauksessa, josta ne sitten vapautuvat. Ilman 
tarkistusta kyseisen luokan tuotteille asetetaan vähemmän vaatimuksia kuin muille tuotteille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin + Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 215
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, 
joiden arvioimisen pitää perustua niiden 
omiin erityisiin luontaisiin ominaisuuksiin;

Or. xm

Perustelu

Metalliseoksia pidetään nykyisessä EU:n lainsäädännössä valmisteina, sillä ne koostuvat 
kahdesta tai useammasta aineesta (metallista). Kuitenkin yksittäiset aineet sulatetaan yhteen 
seoksen muodostamiseksi, jolla on erilainen kiderakenne, josta aineita ei voi erottaa 
mekaanisesti ja jonka ominaisuudet ovat aivan erilaiset kuin alkuperäisillä aineilla. Kun seos 
jäähtyy huoneenlämpöiseksi, sen kiderakenne ja erityisominaisuudet ovat pysyviä.

Metalliseoksia ei valmisteina pidä rekisteröidä, mutta seoksina käytettävien metallien 
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(ylivoimaisesti suurin metallien käyttötapa) käyttöturvallisuutta on arvioitava. Jotta voidaan 
määrittää oikein metalliseosten käytön mahdolliset riskit, ne olisi arvioitava niiden omien 
erityisten luontaisten ominaisuuksien perusteella eikä niiden sisältämien yksittäisten aineiden 
mahdollisten vaarojen mukaan. Tämän vuoksi komissiota on pyydetty tutkimaan onko tarvetta 
erityiseen metalliseosten luokittelumenetelmään ottaen huomioon niiden erityiset kemialliset 
ominaisuudet.

Vaikka REACH-ehdotuksen liitteessä I A on tunnustettu, että metalliseokset ovat 
erikoisvalmisteita, sitä ei täsmennetä ehdotuksen lainsäädäntöosassa. Jos ei tunnusteta, että 
metalliseokset ovat erikoisvalmisteita, lähes 30 000 kaupallisessa käytössä olevaa 
metalliseosta arvioitaisiin väärin, sillä ne määritettäisiin yksittäisten ainesosiensa 
ominaisuuksien perusteella. Tämä johtaisi väärien tietojen lähettämiseen tuotantoketjua 
pitkin. Aineiden ja valmisteiden riskejä koskevan oikean tiedon hankkiminen ja sen 
levittäminen on REACH-ehdotuksen keskeisiä tavoitteita ja se on tärkeää metalliseosten 
tuottajien huolehtimisvelvollisuuden kannalta (Oomen-Ruijten ja muut).

Komission REACH-ehdotuksessa metalliseoksia pidetään valmisteina, sille ne koostuvat 
kahdesta tai useammasta aineesta (metallista). Kuitenkin metalliseoksessa yksittäiset aineet 
on sulatettu yhteen muodostaen uuden ja jakamattoman kiderakenteen, josta niitä ei voi 
erottaa mekaanisesti ja jonka ominaisuudet ovat aivan erilaiset kuin alkuperäisillä aineilla. 
Kun seos jäähtyy huoneenlämpöiseksi, sen kiderakenne ja erityisominaisuudet jäävät 
pysyviksi (Krahmer ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

ja Philippe Busquin

Tarkistus 216
3 ARTIKLAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

2 a. ‘metalliseoksella’ makroskooppisesti 
homogeenista metallimateriaalia, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta siten 
yhdistyneestä alkuaineesta, että niitä ei voi 
helposti erottaa toisistaan mekaanisesti;

Or. en

Perustelu

YK on sopinut metalliseosten määritelmästä kemiallisten aineiden kansainvälisessä luokitus-
ja merkitsemisjärjestelmässä (Globally Harmonised System for Chemical Classification and 
Labelling, GHS), jonka YK:n talous- ja sosiaalineuvoston asiantuntijakomitea hyväksyi 
joulukuussa 2002 ja joka julkaistiin maaliskuussa 2003. Määritelmä olisi lisättävä REACH-
asetukseen. Komissio katsoo, että tarvitaan tekninen opas (Technical Guidance Document, 
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TGD), jonka laatii teollisuus yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa ja jonka avulla 
arvioidaan metalleja, metalliseoksia ja epäorgaanisia metalliyhdisteitä. Opasta ei voida 
mainita lainsäädännössä, mutta lainsäädännön ja oppaan avulla arvioitavien materiaalien 
välille on syytä luoda selkeä yhteys. Epäorgaaniset metalliyhdisteet ja metallit ovat 
3 artiklassa määriteltyjä aineita, mutta metalliseoksia ei ole mainittu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 217
3 ARTIKLAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmä olisi käyttökelpoisempi, myös "luonnossa esiintyvä" on määriteltävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward + Avril Doyle

Tarkistus 218
3 ARTIKLAN 3 ALAKOHTA

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

3. ‘tuotteella’ ihmisen tekemää esinettä, 
joka sisältää yhden tai useampia aineita 
ja/tai valmisteita tai koostuu yhdestä tai 
useammasta aineesta ja/tai valmisteesta ja 
jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, 
pinta tai rakenne, joka vastaa sen 
käyttötarkoitusta;

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottama määritelmä poikkeaa huomattavasti määritelmästä, jota yhteisö on 
tähän mennessä soveltanut tuotteeseen. On tärkeää tehdä selkeä ero aineiden/valmisteiden ja 
lopputuotteiden välille. Nyt ehdotettu "määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen 
kemiallinen koostumus" on epäselvä. Tarkistettu määritelmä ilmentää paremmin sitä, mitä 
tarkoitetaan tässä asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis ja Holger Krahmer

Tarkistus 219
3 ARTIKLAN 3 ALAKOHTA

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;

Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Frédérique Ries

Tarkistus 220
3 ARTIKLAN 8 A ALAKOHTA (uusi)

8 a. ‘tuotteen tuottajalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka 
– valmistaa ja myy tavaraa omalla 
tuotemerkillään,
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– myy omalla tuotemerkillään edelleen 
muiden toimittajien tuottamia tavaroita, 
kuitenkin siten, että jälleenmyyjää ei 
katsota tuottajaksi, jos tuottajan 
tuotemerkki esiintyy tavarassa, tai
– ammattimaisesti tuo tavaroita yhteisön 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

REACH-asetuksessa on määritelty kemiallisen aineen valmistaja/maahantuoja ja 
jatkokäyttäjä. Asetustekstiin on syytä lisätä tuotteiden maahantuojalle ja tuottajalle 
käyttökelpoinen määritelmä, joka koskee REACH-velvoitteiden soveltamista omalla 
tuotemerkillä toimiviin tuottajiin. Määritelmässä on syytä pitäytyä yhteisön lainsäädännössä 
jo aiemmin käytettyyn määritelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle ja Thomas Ulmer

Tarkistus 221
3 ARTIKLAN 12 ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle ja Thomas Ulmer

Tarkistus 222
3 ARTIKLAN 13 A ALAKOHTA (uusi)

13 a. ‘altistumisluokalla’ 
altistusskenaarioiden ryhmittelyä luokkiin 
ja niiden määrittämistä aineiden 
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ominaisuuksien ja altistumistietojen 
perusteella;

Or. de

Perustelu

Altistumisluokkien käyttöönotolla voidaan helpottaa jatkokäyttäjien velvollisuuksia. 
Mahdollisia luokitteluperusteita ovat: yhteenveto verrannollisen altistumismallin omaavista 
aineista (määrä, altistumistiheys, kesto ja altistumisreitti). Altistumisluokkien avulla on 
mahdollista järjestää erilaiset käytöt ryhmiksi, joista voidaan tehdä standardin mukainen 
altistusarviointi. Näin myös tuotteen elinkaaren eri vaiheiden arviointi voi käydä 
tarpeettomaksi, koska riskinarvioinnissa ratkaisevaa on vain tosiasiallinen altistuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 223
3 ARTIKLAN 13 A ALAKOHTA (uusi)

13 a. ‘altistumisluokalla’ eri käyttöjen 
ryhmittelyä; altistumisluokka koostuu 
seuraavista parametreistä:
– altistustapa: suun kautta, ihon kautta, 
sisäänhengitettynä, ympäristö, suljettu 
järjestelmä
– altistuksen kesto: kerran - harvoin, usein 
- jatkuvasti
– käyttäjä: ammatillinen, loppukäyttäjä;

Or. de

Perustelu

Ilman yksiselitteistä altistumisluokkien määrittelyä kemikaalien jatkokäyttäjillä ei ole oikeus-
eikä suunnitteluvarmuutta. Siksi asetuksessa olisi oltava eri alojen rajat ylittävä 
altistumisluokkien luettelo, joka kattaa kaikki käyttötarkoitukset. Tämä parantaisi 
järjestelmän käyttökelpoisuutta ja antaisi jatkokäyttäjille oikeusvarmuuden sekä auttaisi 
ratkaisemaan taitotietosuojaa koskevat ongelmat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 224
3 ARTIKLAN 14 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE
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14. ‘välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan 
ainoastaan kemiallista prosessointia varten 
tai kulutetaan tai käytetään kemiallisessa 
prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi 
aineeksi (jäljempänä ‘synteesi’):

14. ‘välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan 
ainoastaan kemiallista prosessointia varten 
tai kulutetaan tai käytetään kemiallisessa 
prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi 
aineeksi (jäljempänä ‘synteesi’) joko aineen 
valmistajan toimesta tai muiden 
kemikaalivalmistajien toimesta, jotka 
ostavat välituotteen kyseiseen 
tarkoitukseen. Välituotteena käytetyn 
aineen määrään sovelletaan IV osaston 
säännöksiä, ja muihin käyttötarkoituksiin 
myytyyn määrään sovelletaan II osaston 
säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Monia aineita käytetään yksinomaan tai pääasiassa välituotteina muiden kemiallisten 
aineiden tai polymeerien valmistuksessa. Kemiallista välituotetta voi käyttää sama 
oikeussubjekti, joka vastaa myös tuotteet valmistuksesta; välituote voidaan myös myydä 
kolmannelle osapuolelle raaka-aineeksi käsiteltäväksi tämän laitoksissa. Kummassakin 
tapauksessa kemianteollisuus käyttää kemiallisena välituotteena käytettävää ainetta hyviä 
tuotantotapoja noudattaen ja sellaisissa olosuhteissa, että varmistetaan ihmisten ja 
ympäristön suojelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 225
3 ARTIKLAN 14 ALAKOHDAN C ALAKOHTA

(c) ‘kuljetettavalla eristetyllä välituotteella’ 
välituotetta, joka ei täytä eristämättömän 
välituotteen perusteita ja jota kuljetetaan 
muiden tehtaiden välillä tai toimitetaan 
muihin tehtaisiin;

(c) ‘kuljetettavalla eristetyllä välituotteella’ 
välituotetta, joka ei täytä eristämättömän 
välituotteen perusteita ja jota kuljetetaan 
muiden tehtaiden välillä tai toimitetaan 
muihin tehtaisiin, riippumatta siitä, siirtyykö 
omistusoikeus välituotteeseen 
oikeussubjektilta toiselle;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklan 14 alakohdan b ja c alakohdissa on määritelty tehtaalla käytettävä 
eristetty välituote ja kuljetettava eristetty välituote. 3 artiklan 15 alakohdan mukaan 
"tehdasalueella" tarkoitetaan yksiä tiloja, joissa tietty infrastruktuuri ja laitteet ovat 
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yhteiskäytössä. Em. b tai c alakohdasta ei käy ilmi, siirtyykö omistusoikeus välituotteeseen 
oikeussubjektilta toiselle. Ellei siirry, saman oikeussubjektin kuljettamaan ja käyttämään 
välituotteeseen sovelletaan IV osaston säännöksiä, kun taas toiselle oikeussubjektille samalle 
tehdasalueelle tai muualle myytyyn samaan välituotteeseen sovelletaan II osaston säännöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman ja Miroslav Ouzký

Tarkistus 226
3 ARTIKLAN 14 A ALAKOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa jätetään rekisteröinnin ulkopuolelle luonnossa esiintyvät aineet, ellei 
niitä ole muutettu valmistusvaiheessa kemiallisesti. Paperi- ja kartonkiteollisuuden 
perusraaka-aine on selluloosamassa, joka on luonnollinen aine. Selluloosamassaa voidaan 
uuttaa liuottamalla tai pehmittämällä kuitujen välissä olevaa hartsimaista materiaalia ja 
helpottaa näin kuitujen erottumista. Tämä kemiallinen prosessi ei muuta selluloosamassaa 
kemiallisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 227
3 ARTIKLAN 19 ALAKOHTA

19. ‘toimivaltaisella viranomaisella’ 
viranomaista tai viranomaisia tai elimiä, 
jotka jäsenvaltiot ovat perustaneet
huolehtimaan tästä asetuksesta aiheutuvien 
velvollisuuksien täyttämisestä;

19. ‘toimivaltaisella viranomaisella’ 
keskusvirastoa, joka on perustettu
huolehtimaan tästä asetuksesta aiheutuvien 
velvollisuuksien täyttämisestä;

Or. de

Perustelu

Jotta vältetään kilpailun vääristymät sisämarkkinoilla, kemikaaliviraston olisi toteutettava 
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keskitetysti kaikki REACH-prosessit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna 

Hennicot-Schoepges

Tarkistus 228
3 ARTIKLAN 20 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

20. ‘asteittain rekisteröitävällä aineella’ 
ainetta, joka 18. syyskuuta 1981 ja tämän 
asetuksen voimaantulopäivän välisenä 
aikana täytti vähintään yhden seuraavista 
perusteista:

Or. it

Perustelu

Einecs-luetteloon kuuluvat kaikki 18. syyskuuta 1981 kaupan pidetyt aineet. Jos viitataan 
tähän päivämäärään, tuottajien ei tarvitsisi todistaa, että aine todella oli kaupallisessa 
käytössä 15 vuotta ennen asetuksen voimaantuloa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 229
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;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen voi 
kattaa aineet sellaisenaan, valmisteissa ja tuotteissa. Tarkistus liittyy 4 a artiklaan, 
7 artiklaan ja 34 artiklan 4 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 230
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 (mukaan lukien 
todellisissa olosuhteissa tehdyissä 
pilottikokeissa käytetyt valmisteet ja 
tuotteet), joka liittyy tuotekehitykseen, ja 
aineen jatkokehittämistä, jonka kuluessa 
käytetään koelaitteistoa tai tuotantokokeita 
tuotantoprosessin kehittämiseksi ja/tai 
aineen käyttöalojen testaamiseksi;

Or. it

Perustelu

Ehdotettu muutos täsmentää, että tuotteen kehittämiseen kuuluvat myös todellisissa 
olosuhteissa tehdyissä pilottikokeissa käytetyt valmisteet ja tuotteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 231
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 kemiallisilla aineilla
kontrolloiduissa olosuhteissa;

Or. de

Perustelu

Rajoittuminen yhteen tonniin rajoittaa liikaa tieteen ja tutkimuksen vapautta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 232
3 ARTIKLAN 24 ALAKOHTA

24. ‘rekisteröijän omalla käytöllä’ 
rekisteröijän harjoittamaa teollista tai 
ammatillista käyttöä;

24. ‘rekisteröijän altistumisluokalla’ 
altistumisluokkaa, joka kattaa rekisteröijän 
harjoittaman teollisen tai ammatillisen 
käytön;

Or. de

Perustelu

Katso 3 artiklan 13 a alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 233
3 ARTIKLAN 25 ALAKOHTA

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 ilmaistuna aineen omien 
luontaisten kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella sellaisenaan tai valmisteessa, tai 
valmisteen käyttöä, joka on toimitusketjuun 
kuuluvan toimijan tarkoittamaa käyttöä, tai 
toimitusketjussa seuraavan jatkokäyttäjän 
kyseiselle toimijalle kirjallisesti ilmoittamaa 
käyttöä, jonka kyseiselle jatkokäyttäjälle 
tiedoksi annettu käyttöturvallisuustiedote 
kattaa;

Or. it

Perustelu

Yksilöidyn käyttötavan määritelmään ei pidä sisällyttää omaa käyttöä, sillä velvoite ilmoittaa 
erityinen käyttötapa usein johtaa teknisen strategian siirtämiseen ja epäoikeudenmukaiseen 
kilpailulle altistumiseen. Viittaus luontaisiin ominaisuuksiin poistaa tämän esteen. Tämä 
tarkistus liittyy muihin I osaston, yleiset seikat, artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 234
Yleisluontoinen tarkistus

epäsuotava käyttötapa hylätty käyttötapa
(muutosta sovelletaan koko
lainsäädäntötekstiin myös liitteisiin; 
tarkistuksen hyväksyminen johtaa koko 
tekstiä koskeviin teknisiin muutoksiin)

Or. it

Perustelu

Sanamuoto "epäsuotava käyttötapa" on juridisesti epäselvä, joten se korvataan ilmauksella 
"hylätty käyttötapa". Tämä liittyy saman esittäjän 3 artiklan 26 kohtaan tekemään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 235
3 ARTIKLAN 26 ALAKOHTA

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

26. ‘hylätyllä käyttötavalla’ osaston VIII 
mukaista rajoitusta käyttötapaan tai 
altistumisriskiin liittyvää päätöstä, johon ei 
kuulu yksilöity käyttötapa. Valmistaja ja/tai 
maahantuoja ilmoittaa kirjallisesti 
jatkokäyttäjille tästä päätöksestä ja sen 
perusteluista vähintään 18 kuukautta 
ennen 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua määräaikaa;

Or. it

Perustelu

Tämä liittää käyttötavan hylkäämispäätöksen riskiin perustuvaan lähestymistapaan eikä 
taloudellisiin seikkoihin. Uusi määritelmä on välttämätön sen varmistamiseksi, että aineen 
kaikki turvalliset ja yksilöidyt käyttötavat rekisteröidään. Tämä tarkistus liittyy muihin I 
osaston, yleiset seikat, artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat joutua kärsimään REACH-järjestelmästä. Onkin tarpeen 
lisätä niitä varten tilapäinen menettely ja lisätä määritelmäosaan käytetyn termin kuvaus. 
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Tämä tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla lisätään uusi 35 a artikla (Foglietta ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ja Erna Hennicot-

Schoepges

Tarkistus 236
3 ARTIKLAN 26 ALAKOHTA

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

26. ‘epäsuotavalla käyttötavalla’ 
jatkokäyttäjien suorittamaa käyttöä, jota 
rekisteröijä suosittelee perustellusti 
välttämään, koska hän katsoo sen 
vaaralliseksi tai taloudellisesti 
kestämättömäksi;

Or. en

Perustelu

Rekisteröijillä olisi oltava oikeus neuvoa välttämään käyttötapoja, jotka ne katsovat 
vaarallisiksi tai taloudellisesti kestämättömiksi, mutta ei käyttötapoja, joita ne eivät vain 
halua rekisteröidä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 237
3 ARTIKLAN 26 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

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



PE 357.816v01-00 84/93 AM\565896FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 238
3 ARTIKLAN 26 ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Katso 3 artiklan 13 a alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 239
3 ARTIKLAN 28 ALAKOHTA

28. ‘vuodella’ kalenterivuotta, ellei toisin 
määrätä;

28. ‘vuodella’ kalenterivuotta, paitsi uusien 
aineiden osalta ja, ellei toisin määrätä, 
vuosittaiset määrät lasketaan kolmen 
edellisen kalenterivuoden, jolloin 
valmistaja on todella tuottanut ainetta, 
tuotantomäärien keskiarvon perusteella;

Or. it

Perustelu

Tavoitteena on tehdä REACH-järjestelmä joustavammaksi ottamalla huomioon 
tuotantomäärien vaihtelut. Tarkistus poistaa myös riskin, että yhtiö joutuu yhtäkkiä 
sopeutumaan korkeampi- tai matalampitasoisiin vaatimuksiin kysynnän vaihteluiden vuoksi. 
Aineille, joita ei ole valmistettu aikaisemmin olisi otettava huomioon vain kuluva vuosi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 240
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘määrän ja altistumisen vastinarvolla’ 
kuluttajien (muiden kuin tuotannossa, 
valmistuksessa ja kuljetuksessa toimivien 
työntekijöiden) arvioitua altistumista 
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aineelle, ja se saadaan kertomalla 
valmistetun tai maahantuodun aineen 
vuotuinen ja valmistaja- tai 
maahantuojakohtainen määrä sillä 
vuotuisella prosenttiluvulla, joka 
aiheuttaisi kuluttajan altistumisen aineelle.

Or. en

Perustelu

Nykyistä pelkästään määrään perustuvaa etusijaisuutta ei voi pitää asianmukaisena 
osoituksena kiireellisyydestä eikä mahdollisesta riskistä. Erittäin monet mineraalit ja metallit 
ja muut luonnosta saatavat tuotteet kuormittavat järjestelmää rekisteröinnin ensimmäisessä 
vaiheessa. Jos rekisteröintijärjestys perustetaan pelkästään vuosittain valmistettuun tai 
maahantuotuun määrään, syntyy todennäköisesti viiveitä sellaisten synteettisten kemikaalien 
testauksessa, jotka REACHin on tarkoitus kattaa. Määrän ja altistumisen vastinarvon 
määritelmä tarvitaan 21 artiklan takia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 241
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi on syytä lisätä jätteen määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 242
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘kemikaalijätteellä’ kemikaalien 
valmistuksessa syntyvää ainetta tai 
valmistetta, jolle ei ole hyötykäyttöä ja jota 
on käsiteltävä ammattitaitoisesti virallisissa 
jätteenkäsittelylaitoksissa, joista on säädetty 
muussa lainsäädännössä. Näin 
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määriteltyyn kemikaalijätteeseen ei 
sovelleta tämän asetuksen säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen REACH-ehdotuksella ei luoda jätteitä koskevaa 
yleistä poikkeusta. On kuitenkin tarpeen selventää jätteen asema ja esittää sille määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro Foglietta. Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja Sergio Berlato

Tarkistus 243
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

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

Or. it

Perustelu

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

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat joutua kärsimään REACH-järjestelmästä. Onkin tarpeen 
lisätä niitä varten tilapäinen menettely ja lisätä määritelmäosaan käytetyn termin kuvaus.

Tämä tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla lisätään uusi 35 a artikla (Foglietta ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 244
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘alhaisen riskin/vähäisen altistuksen 
omaavalla teollisella käytöllä’ teollista 
käyttöä, josta on osoitettu sen jäsenvaltion 



AM\565896FI.doc 87/93 PE 357.816v01-00

FI

toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä 
tavalla, jonka alueella teollinen käyttö 
tapahtuu, että se pitää työntekijöiden 
altistumisen aineille ja aineiden 
johtamisen, päästöt tai muunlaisen pääsyn 
ympäristöön niin alhaisena kuin se on 
teknisesti mahdollista ja että siitä ei 
aiheudu ilmeistä vaaraa työntekijöille, 
väestölle tai ympäristölle.

Or. en

Perustelu

On syytä määritellä selkeästi alhaisen riskin/vähäisen altistuksen omaava teollinen käyttö, 
jotta varmistetaan, että noudatetaan johdonmukaisesti teollisessa käytössä olevia aineita 
koskevia määräyksiä, kuten edellytetään lupien myöntämistä koskevassa 57 artiklassa. Näin 
edistetään asetuksen selkeää ja avointa soveltamista niin, että lupamenettelyt toteutetaan 
arvioimalla ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 245
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘aineluettelolla’ viraston ylläpitämää 
luetteloa, joka sisältää tiedot kaikista 
ennakkorekisteröidyistä aineista ja joka 
julkaistaan aine- ja käyttökohtaisina 
otteina Internetissä;

Or. de

Perustelu

Jotta varsinkaan pk-yrityksille ei aiheutuisi tarpeetonta rasitusta, virasto kokoaa aineita 
koskevat tiedot aineluetteloksi ja kehottaa tarvittaessa antamaan lisätietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 246
3 ARTIKLAN 29 B ALAKOHTA (uusi)

29 b. ‘etusija-asteella’ yhtä kolmesta 
asteesta, joka on määritelty kullekin 
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aineelle ennakkorekisteröinnin ja 
rekisteröinnin yhteydessä liitteessä IV a 
tarkoitettujen kriteereiden eli 
myrkyllisyyden, määrän ja käytön 
perusteella ja joka on riskiorientoitunutta 
ajallista käsittelyä ja tarvittavien tietojen 
laajuutta ajatellen ratkaiseva tekijä.

Or. de

Perustelu

Jotta rekisteröinnin ja varsinkin ennakkorekisteröinnin yhteydessä voidaan laatia riskiin 
perustuvia etusijaluetteloita, kokonaismäärän ohella arvioidaan myrkyllisyys ja altistuminen 
uuden liitteen IV a kriteerien perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 247
3 ARTIKLAN 29 C ALAKOHTA (uusi)

29 c. ‘käyttö- ja altistumisluokalla’ 
liitteessä I aa tarkoitettua eri 
käyttötarkoitusten luokittelua teolliseksi, 
ammattimaiseksi ja yksityiseksi käytöksi 
sekä erilaisten altistusten luokittelua 
ihmisten altistumistapojen, aineiden 
ympäristöön kulkeutumisreittien ja 
altistumisen keston ja altistumistiheyden 
mukaan.

Or. de

Perustelu

Jotta saadaan pelkän määriin perustuvan lähestymistavan sijasta riskiin perustuva 
lähestysmistapa, otetaan käyttöön liitteessä I aa tarkoitetut käyttö- ja altistumisluokat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries ja Chris Davies

Tarkistus 248
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 249
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘riskiryhmillä’ erityistä suojelua 
tarvitsevia henkilöitä, vastasyntyneet, 
pienet lapset, lapset, raskaana olevat naiset, 
imettävät äidit ja ikäihmiset mukaan 
luettuina.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä riskiryhmät, jotta voidaan varmistaa, että erityistä suojelua tarvitsevat 
ihmisryhmät tulevat huomioon otetuiksi ja voidaan toteuttaa asian vaatimia toimia kyseisten 
ihmisten altistumisen vähentämiseksi. Määritelmä perustuu riskiryhmien määrittelyyn, jota 
käytettiin Euroopan parlamentin hiljattain hyväksymässä päätöslauselmassa Euroopan 
ympäristö- ja terveysstrategiasta (Riesin mietintö).

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 250
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. ‘altistumisella’ ihmisten tai 
ympäristön joutumista kosketuksiin 
aineiden kanssa niiden vapautuessa 
tavanomaisissa tai kohtuudella 



PE 357.816v01-00 90/93 AM\565896FI.doc

FI

ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. 
Altistumisen arvioimiseksi luodaan kolme 
altistusluokkaa ottaen huomioon eri 
käyttötavat ja riskinarviointitoimet. Näistä 
luokista voidaan tarvittaessa laatia erityisiä 
altistusskenaarioita altistumisen 
arvioimiseksi tarkkaan;

Or. en

Perustelu

Aineen ominaisuuksien ohella sen käyttötapa ja sille altistuminen ovat REACHin keskeisiä 
osia. Ehdokseen sisältyy käytön määritelmä, mutta ei altistumisen määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 251
3 ARTIKLAN 29 B ALAKOHTA (uusi)

29 b. ‘altistusluokalla’ eri altistumistapoja 
sen mukaan, miten aineet joutuvat ihmisiin 
(suun kautta, ihokosketus, sisäänhengitys), 
miten ne kulkeutuvat ympäristöön (ilma, 
vesi, maaperä, kasvi- ja eläinkunta), miten 
pystytään käyttämään altistumisen 
hallintatoimia (teolliset, ammattimaiset, 
yksityiset) ja mikä on altistumisen kesto, 
altistumistiheys ja altistumisen 
suuruusluokka liitteessä I c olevan 
kuvauksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan arvioida eri käyttötapojen aiheuttamaa altistumista, on otettava käyttöön myös 
altistusluokan ja altistusskenaarion määritelmä. Altistusluokkia ja/tai skenaarioita 
käyttämällä arviointia voidaan yksinkertaistaa huomattavasti (ks. liitteenä oleva 
työasiakirja). Jotta luokille saadaan yhdenmukaisesti ymmärrettävä yhtenäinen rakenne 
(erityisesti pk-yrityksiä varten), vähintään periaatteet on kuvattava REACH-asetuksen 
liitteessä; asiaa ei pidä jättää pelkästään komission tarkoittaman teknisen oppaan varaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 252
3 ARTIKLAN 29 C ALAKOHTA (uusi)

29 c. ‘altistusskenaariolla’ aineen tietystä 
käytöstä aiheutuvan altistumisen kuvausta.

Or. en

Perustelu

Ks. saman esittäjän tekemän, uutta 29 b alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 253
3 ARTIKLAN 29 A ALAKOHTA (uusi)

29 a. Kasviperäinen tuote on moniosainen 
aine, joka saadaan käsittelemällä 
kokonaista kasvia tai sen osaa fyysisesti 
esimerkiksi uuttamalla, tislaamalla, 
puristamalla, hajottamalla, puhdistamalla, 
tiivistämällä tai käyttämällä. Sen 
koostumus vaihtelee laadun, lajin, kasvu-
ja sadonkorjuuolojen sekä sen käsittelyssä 
käytettyjen menetelmien mukaan.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää määritellä erikseen kasviperäiset tuotteet, jotta voidaan selkeyttää poikkeuksia 
koskevat puitteet ja varmistaa oikeusvarmuus.

Kasviperäiset tuotteet eivät ole kemiallisia tuotteita kuten komission luonnoksessa 
täsmennettiin, ne on siis erotettava muista REACH-järjestelmään kuuluvista tuotteista.


