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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) N:o .../... muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0256(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 403
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) asetuksen (ETY) N:o 2309/93, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvissa 
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ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa 
lääkkeissä;
(b) neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvana 
elintarvikkeiden lisäaineena;
(c) komission päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvana 
elintarvikkeiden aromiaineena;
(d) neuvoston direktiivin 70/524/ETY 
soveltamisalaan kuuluvana rehujen 
lisäaineena;
(e) neuvoston direktiivin 82/471/ETY 
soveltamisalaan kuuluvassa eläinten 
ruokinnassa.

Or. en

Perustelu
Kyseisillä aloilla on olemassa EU-lainsäädäntöä, mutta ympäristönäkökohtia ei ole otettu 
riittävästi huomioon. Siksi näiden alojen vapauttamista rekisteröintivelvollisuudesta ei voida 
hyväksyä (Sjöstedt).

Nämä säännökset sisältyvät nyt 2 artiklan 1 kohdan c b alakohtaan (uusi) ja liitteeseen I b a 
(uusi) (Foglietta ym.).

Yksinkertaistamisen ja ryhmittelyn vuoksi kaikki soveltamisalaa koskevat poikkeukset olisi 
lueteltava yhdessä säännöksessä. Kaikkien poikkeusten olisi sisällyttävä 2 artiklaan 
(ks. 2 artiklaan esitetty tarkistus).

Liittyy 2 ja 8 artiklaan sekä 53 artiklan 5 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin (Oomen-Ruijten 
ym.).

Aiheutuu uudesta 2 artiklasta (Roth-Behrendt).

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 404
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN E A ALAKOHTA (uusi)

(e a) neuvoston direktiivin 91/414/ETY1

soveltamisalaan kuuluvana 
kasvinsuojelutuotteena
1EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

Or. en
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Perustelu

On vältettävä torjunta-aineisiin sisältyvien aineiden päällekkäinen sääntely sekä 
Reach-asetuksessa että direktiivissä 91/414/ETY siten, että kasvinsuojelutuotteita ei 
kuitenkaan poisteta Reach-asetuksen yleisen soveltamisalan piiristä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 405
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN E A ALAKOHTA (uusi)

(e a) tutkimuksen ja kehityksen piiriin 
kuuluvissa aineissa, mukaan luettuna 
tieteellinen sekä tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus.

Or. de

Perustelu

Tutkimus ja teknologinen kehitys ovat EU:n kilpailukyvyn kantavat pilarit. Koska tutkimus ja 
teknologinen kehitys ovat Euroopan kannalta erittäin tärkeitä, tämän alan vapauttaminen 
Reach-rekisteröintivelvollisuudesta on perusteltu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 406
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineet sellaisenaan tai valmisteissa, 
jotka valmistaja tai maahantuoja on 
rekisteröinyt tämän osaston mukaisesti ja 
joita kierrättää yhteisössä toinen valmistaja 
tai maahantuoja, joka osoittaa, että:
(i) kierrätysprosessin tuloksena saatava 
aine on sama kuin jo rekisteröity aine;
(ii) hänelle on toimitettu rekisteröityä 
ainetta koskevat tiedot 29 ja 30 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Jotkut erityisten kierrätysprosessien tuloksena syntyvät aineet olisi myös vapautettava 
rekisteröintivelvollisuudesta sillä edellytyksellä, että kierrätysprosessista vastaava yritys on 
saanut tiedot aineesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 407
4 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Välituotteita ei pitäisi vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 408
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Poikkeus rekisteröintivelvollisuudesta, jos 

ainetta käytetään tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 

kehittämisessä
1. Yhteisössä valmistettu tai yhteisöön tuotu 
aine, jota käytetään tuote- ja
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, vapautetaan 5, 6, 15, 16 ja 
19 artiklassa säädetystä 
rekisteröintivelvollisuudesta viiden vuoden 
ajaksi sillä edellytyksellä, että valmistaja tai 
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maahantuoja toimittaa kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa: 
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot;
(b) aineen tunnistetiedot;
(c) aineen mahdollinen luokitus;
(d) arvioitu määrä; ja
(e) luettelo mahdollisista asiakkaista;
Tällaista ainetta ei missään vaiheessa saa 
asettaa yleisön saataville sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa. Asiakkaiden tai 
ilmoittajan henkilöstön on käsiteltävä 
ainetta hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa. Jäljelle jäävät määrät 
kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen tai tutkimustoimien 
päättyessä sen mukaan kumpi saavutetaan 
aikaisemmin.
2. Kemikaalivirasto kirjaa ilmoitukselle 
numeron ja ilmoituspäivän, joka on se 
päivä, jona kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen, ja ilmoittaa viipymättä 
kyseisen numeron ja päivän asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
välittää ilmoitetut tiedot sekä numeron ja 
päivämäärän kunkin sellaisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
tuotetta valmistetaan tai johon sitä tuodaan 
tai jossa sitä käytetään tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa. 
3. Kemikaalivirasto voi valmistajan tai 
maahantuojan pyynnöstä päättää pidentää 
viiden vuoden poikkeusaikaa enintään 
kymmenellä lisävuodella, jos valmistaja tai 
maahantuoja voi osoittaa, että tällainen 
pidennys on oikeutettu tutkimus- ja 
kehittämisohjelman perusteella. Ilmoittaja 
voi valittaa tätä koskevasta kielteisestä 
päätöksestä 87–89 artiklan mukaisesti. 
4. Kemikaaliviraston ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
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käsiteltävä 1 kohdan mukaisesti 
toimitettuja tietoja luottamuksellisina. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella kannustetaan tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehitystä 
(PPORD) yksinkertaistamalla ehdotuksessa asetettuja vaatimuksia ja tarjoamalla 
mahdollisuuksia jatkokäyttäjille siten, että samalla säilytetään viranomaisten mahdollisuus 
puuttua asiaan. Riittää, jos tiedetään, missä PPORD tapahtuu, jotta viranomaiset tarvittaessa 
tietävät kenen puoleen kääntyä ja voivat siten toimia nopeasti. Tutkimuksen suorittamisen 
yhteydessä täytettävät ehdot varmistavat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun. 
PPORD-järjestelyä koskevat säännökset olisi sijoitettava osaston III alkuun uudeksi 
4 a artiklaksi, koska ne sisältävät yleisen vapautuksen rekisteröintivelvollisuudesta (liittyy 
3 artiklan 22 kohtaan, 7 artiklaan ja 34 artiklan 4 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 409
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Sellaisenaan tai valmisteissa esiintyvien 

aineiden ilmoittaminen
1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa ainetta 
vuodessa yhden tonnin tai enemmän tai 
valmistaa ainetta, joka täyttää jonkin edellä 
(a) - (c) kohdassa esitetyistä ehdoista, on 
toimitettava ilmoitus kemikaalivirastolle.
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo tai valmistaa 
ainetta sellaisenaan tai valmisteessa 
vuodessa yhden tonnin tai enemmän tai 
valmistaa ainetta, joka täyttää jonkin edellä 
(a)–(c) kohdassa esitetyistä ehdoista, on 
toimitettava ilmoitus kemikaalivirastolle.
a) aineet, jotka täyttävät
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2 
kuuluvien aineiden luokitusperusteet 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;
b) aineet, jotka täyttävät 
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mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien 
aineiden luokitusperusteet direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti;
c) aineet, jotka täyttävät 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
kuuluvien aineiden luokitusperusteet 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;
2. Polymeerin valmistajan tai 
maahantuojan on haettava 
kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
monomeeriaineelle (-aineille) tai muulle 
rekisteröimättömälle aineelle (aineille), jos 
jokin uuden 4 a artiklan 1 kohdan (a) - (c) 
alakohdassa esitetyistä ehdoista täyttyy tai 
jos molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:
a) polymeerin painosta (w/w) 2 prosenttia 
tai enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista);
b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) 
tai muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä yksi tonni tai enemmän vuodessa.
3. Ilmoitukseen on liitettävä 
kemikaaliviraston vahvistama maksu.

Or. nl

Perustelu

Jotta voidaan määrittää, kuinka suurta huolta kukin aine aiheuttaa, rekisteröintiä varten on 
toimitettava ilmoitus. Näiden tietojen pohjalta voidaan määritellä aineen huolestuttavuus 
(Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 410
4 B ARTIKLA (uusi)

4 b artikla
Tuotteiden sisältämien aineiden 
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ilmoittaminen
Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan 
on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
tuotteiden sisältämästä aineesta, jos jokin 
uuden 4 a artiklan 1 kohdan (a)–(c) 
alakohdassa esitetyistä ehdoista täyttyy.

Or. nl

Perustelu

Jotta voidaan määrittää, kuinka suurta huolta kukin aine aiheuttaa, rekisteröintiä varten on 
toimitettava ilmoitus. Näiden tietojen pohjalta voidaan määritellä aineen huolestuttavuus 
(Bloklandin etusijajärjestyspaketti). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 411
4 C ARTIKLA (uusi)

4 c artikla
Ilmoitusta varten toimitettavat tiedot

1. Asetuksen uuden 4 a artiklan 1 kohdassa 
vaaditun ilmoituksen on sisällettävä kaikki 
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa:
a) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) 
tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV 
olevassa 1.1 kohdassa täsmennetään;
b) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2.1 ja 2.2. 
kohdassa täsmennetään;
c) tiedot aineen valmistuksesta siten kuin 
liitteessä IV olevassa 3.1 kohdassa 
täsmennetään; näiden tietojen on katettava 
kaikki ilmoittajan yksilöidyt käyttötavat
d) aineen luokituksen ja pakkausmerkinnät 
siten kuin liitteessä IV olevassa 
4.1 kohdassa täsmennetään;
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e) pysyvyysaste uuden liitteen XII a 
mukaisesti;
f) biokertyvyys uuden liitteen XII a 
mukaisesti;
g) (eko)myrkyllisyys uuden liitteen XII a 
mukaisesti.
Aineiden luontaisia ominaisuuksia 
koskevien tietojen on oltava 12 artiklassa 
esitettyjen ehtojen mukaisia.
2. Ilmoitus on tehtävä 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. nl

Perustelu

Ilmoittajaa koskevien yleisten tietojen lisäksi ilmoituksen on sisällettävä tietoja kyseisen 
aineen pysyvyydestä, biokertyvyydestä ja (eko)myrkyllisyydestä. Näiden tietojen pohjalta 
voidaan määritellä aineen huolestuttavuus (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 412
4 D ARTIKLA (uusi)

4 d artikla
Ilmoitusta koskeva poikkeus

1. 8 artiklassa mainittuihin aineisiin ei 
sovelleta 4 a artiklan 1 kohtaa.
2. Monomeereihin, joita käytetään tehtaalla 
käytettävänä eristettynä välituotteena tai 
kuljetettavana eristettynä välituotteena, ei 
sovelleta 4 a artiklan 1 kohtaa.
3. Polymeereihin ei sovelleta 4 a artiklan 
1 kohtaa.

Or. nl
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Perustelu

Aineita, joita koskee REACH-ehdotuksen mukainen poikkeus rekisteröintivelvollisuudesta, ei 
tarvitse myöskään ilmoittaa (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 413
4 E ARTIKLA (uusi)

4 e artikla
Aineiden luokitus sen mukaan, kuinka 

suurta huolta ne aiheuttavat
1. Aineet luokitellaan sen mukaan, kuinka 
suurta huolta ne aiheuttavat seuraaviin 
neljään luokkaan:
(a) erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet
(b) suurta huolta aiheuttavat aineet
(c) huolta aiheuttavat aineet
(d) jonkin verran huolta aiheuttavat aineet.
2) Pysyvyyden osalta käytetään luokituksia 
'not inherently biodegradable', 'slowly 
inherently biodegradable', 'adaptively or 
incompletely inherently biodegradable' tai 
'readily biodegradable'.
3) Biokertyvyyden osalta käytetään 
BCF-arvoa.
4) (Eko)myrkyllisyyden osalta käytetään 
NOEC-arvoa.
5) erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet
Aineet, jotka täyttävät jonkin seuraavista 
ehdoista, luokitellaan erittäin suurta huolta 
aiheuttaviksi aineiksi:
a) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on ≥ 
5000,
b) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on ≥ 
2000 ja NOEC-arvo on ≤ 0.1 mg/L.
6) suurta huolta aiheuttavat aineet
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Aineet, jotka täyttävät jonkin seuraavista 
ehdoista, luokitellaan suurta huolta 
aiheuttaviksi aineiksi:
a) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on < 
2000 ja NOEC-arvo on ≤ 0.01 mg/L,
b) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on
500–1999 ja NOEC-arvo on ≤ 0.1 mg/L,
c) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on 
2000–4999 ja NOEC-arvo on > 0.1 mg/L ja 
≤ 1.0 mg/L,
d) aineet, jotka ovat vähitellen ´inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on ≥ 
500 ja NOEC-arvo on ≤ 0.1 mg/L,
e) aineet, jotka ovat mukautuvasti tai vain 
osittain ´inherently biodegradable´ ja 
joiden BCF-arvo on ≥ 2000 ja NOEC-arvo 
on ≤ 0.01 mg/L,
f) aineet, jotka ovat ´readily biodegradable´ 
ja joiden BCF-arvo on ≥ 2000 ja NOEC-
arvo on ≤ 0.01 mg/L.
7) huolta aiheuttavat aineet
Aineet, jotka täyttävät jonkin seuraavista 
ehdoista, luokitellaan huolta aiheuttaviksi 
aineiksi:
a) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on < 
500 ja NOEC-arvo on > 0.01 mg/L ja ≤ 0.1 
mg/L,
b) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on < 
2000 ja NOEC-arvo on > 0.1 mg/L ja ≤ 1.0 
mg/L,
c) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on 
2000–4999 ja NOEC-arvo on > 1.0 mg/L,
d) aineet, jotka ovat vähitellen ´inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on < 
500 ja NOEC-arvo on ≤ 0.1 mg/L,
e) aineet, jotka ovat vähitellen ´inherently 
biodegradable´ ja joiden NOEC-arvo on > 
0.1 mg/L ja ≤ 1.0 mg/L ,
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f) aineet, jotka ovat vähitellen ´inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on ≥ 
2000 ja NOEC-arvo on > 1.0 mg/L,
g) aineet, jotka ovat mukautuvasti tai vain 
osittain ´inherently biodegradable´ ja 
joiden BCF-arvo on ≥ 2000 ja NOEC-arvo 
on ≤ 0.01 mg/L,
h) aineet, jotka ovat mukautuvasti tai vain 
osittain ´inherently biodegradable´ ja 
joiden NOEC-arvo on > 0.01 mg/L ja ≤ 1.0 
mg/L,
i) aineet, jotka ovat ´readily biodegradable´ 
ja joiden BCF-arvo on < 2000 ja NOEC-
arvo on ≤ 0.01 mg/L,
j) aineet, jotka ovat ´readily biodegradable´ 
ja joiden NOEC-arvo on > 0.01 mg/L ja ≤ 
0.1 mg/L,
k) aineet, jotka ovat ´readily biodegradable´ 
ja joiden BCF-arvo on ≥ 100 ja NOEC-
arvo on > 0.1 mg/L ja ≤ 1.0 mg/L.
8) jonkin verran huolta aiheuttavat aineet
Aineet, jotka täyttävät jonkin seuraavista 
ehdoista, luokitellaan jonkin verran huolta 
aiheuttaviksi aineiksi:
a) aineet, jotka ovat ´not inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on < 
2000 ja NOEC-arvo on > 1.0 mg/L,
b) aineet, jotka ovat vähitellen ´inherently 
biodegradable´ ja joiden BCF-arvo on < 
2000 ja NOEC-arvo on > 1.0 mg/L,
c) aineet, jotka ovat mukautuvasti tai vain 
osittain ´inherently biodegradable´ ja 
joiden NOEC-arvo on > 1.0 mg/L,
d) aineet, jotka ovat ´readily biodegradable´ 
ja joiden BCF-arvo on < 100 ja NOEC-
arvo on > 0.1 mg/L ja ≤ 1.0 mg/L,
e) aineet, jotka ovat ´readily biodegradable´ 
ja joiden NOEC-arvo on > 1.0 mg/L.

Or. nl
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Perustelu

Aineet on luokiteltava niiden huolestuttavuuden mukaan pysyvyyden, biokertyvyyden ja 
(eko)myrkyllisyyden perusteella (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 414
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa ainetta vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa erittäin suurta 
huolta aiheuttavaa ainetta, sen määrästä 
riippumatta, tai muuta ainetta vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan 
tai valmisteessa vuodessa yhden tonnin tai 
enemmän, on haettava rekisteröintiä 
kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo erittäin suurta 
huolta aiheuttavaa ainetta tai muuta ainetta
vuodessa yhden tonnin tai enemmän, 
sellaisenaan tai valmisteessa, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä on arvioitava myös silloin, kun 
määrä on alle tonnin vuodessa. Nämä aineet voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle jopa pieninä määrinä (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 415
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa ainetta vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa ainetta vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta ja 
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esitettävä kaikki käytettävissä olevat tiedot.
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan 
tai valmisteessa vuodessa yhden tonnin tai 
enemmän, on haettava rekisteröintiä 
kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan 
tai valmisteessa vuodessa yhden tonnin tai 
enemmän, on haettava rekisteröintiä 
kemikaalivirastolta.

Or. de

Perustelu

Periaatteen "yksi aine - yksi rekisteröinti" mukaisesti aineita koskevia tietoja ei pitäisi koota 
valmistaja/maahantuojakohtaisesti vaan ainekohtaisesti. Rekisteröintivelvollisen on 
periaatteessa esitettävä kaikki käytettävissään olevat tiedot, ja rekisteröinnin toteuttaminen 
edellyttää joka tapauksessa "perustietoja".

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 416
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa ainetta vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan, joka valmistaa ainetta vuodessa 
kymmenen tonnia tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan 
tai valmisteessa vuodessa yhden tonnin tai 
enemmän, on haettava rekisteröintiä 
kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan 
tai valmisteessa vuodessa kymmenen tonnia
tai enemmän, on haettava rekisteröintiä 
kemikaalivirastolta.

Or. de

Perustelu

Ks. 2 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 417
5 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan 
tai valmisteessa vuodessa yhden tonnin tai 
enemmän, on haettava rekisteröintiä 
kemikaalivirastolta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
maahantuojan, joka tuo ainetta sellaisenaan,
valmisteessa tai tuotteissa vuodessa yhden 
tonnin tai enemmän, on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta.

Or. en

Perustelu

Tuotteet muodostavat merkittävän kemikaaleille altistumisen lähteen. Suuri osa EU:ssa 
myydyistä tuotteista on tuontitavaraa. Vaikka EU:ssa valmistetuissa tuotteissa käytettävät 
aineet kuuluvat yleisten rekisteröintivaatimusten piiriin, tämä ei koske muualta tuotuja 
tuotteita. Ei ole perusteltua rajoittaa rekisteröintiä aineisiin, jotka tuodaan sellaisenaan tai 
valmisteina. Tuotteiden maahantuojien olisi varmistettava, että heidän aineensa täyttävät 
samat vaatimukset kuin EU:ssa valmistettujen tuotteiden aineet. Tämä loisi tasapuoliset 
kilpailuedellytykset EU:n valmistajien ja maahantuojien välille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 418
5 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan on haettava 
rekisteröintiä kemikaalivirastolta, jos 
valmistaja tai maahantuoja valmistaa tai 
tuo tuotetta, joka sisältää ainetta 
sellaisenaan tai valmisteessa vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, kun ainetta on 
tarkoitus vapautua tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Or. en
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Perustelu

Tuotteelle, joka tarkoituksellisesti vapauttaa ainetta, kuten mustepatruuna tai tulensammutin, 
on asetettava sopivat vaatimukset. Näihin aineisiin olisi sovellettava samoja säännöksiä 
riippumatta siitä, että ne ovat ensin astian tai pakkauksen sisällä ja vapautetaan sitten. Jos 
tätä ei tarkisteta, koko tuoteluokkaan kohdistuu vähemmän vaatimuksia kuin muihin 
tuotteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 419
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä ei 
sovelleta aineisiin, joita esiintyy 
valmisteessa pitoisuutena, joka on yhtä 
suuri tai pienempi kuin 0,1 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Reach-järjestelmän toimivuutta on parannettava suhteessa maahantuojiin, joilla saattaa olla 
suuria vaikeuksia saada tietoja valmisteen kannalta vähäpätöisistä aineista ja joille saattaa 
tämän johdosta aiheutua kohtuuttomia kustannuksia. Maahantuojat voivat myös olla EU:ssa 
valmistajia tai jatkokäyttäjiä, jotka tarvitsevat valmisteita avainsisällöksi omissa tuotteissaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 420
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa aineesta, 
jota on valmisteessa, jos kyseisen 
valmisteeseen sisältyvän aineen pitoisuus 
on vähäisempi kuin alhaisin seuraavista:
(a) sovellettavat pitoisuudet, jotka on 
määritelty direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan 
3 kohdassa olevassa taulukossa;
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(b) pitoisuusrajat, jotka on annettu 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;
(c) pitoisuusrajat, jotka on annettu 
direktiivin 1999/45/EY liitteessä II olevassa 
B osassa;
(d) pitoisuusrajat, jotka on annettu 
direktiivin 1999/45/EY liitteessä III 
olevassa B osassa;
(e) pitoisuusrajat, jotka on annettu X 
osaston nojalla perustettuun luokitusten ja 
merkintöjen luetteloon tehdyssä ainetta 
koskevassa sovitussa kirjauksessa;
(f) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
XII mainitut perusteet.

Or. en

Perustelu

1. Noudatetaan samaa vaatimusta kuin 13 artiklan 2 kohdassa (kemikaaliturvallisuusarviointi 
valmisteen sisältämistä aineista). 

2. Jos tällaisia rajoja ei aseteta, valmiste luokitellaan vaaralliseksi, jolloin maahantuojien 
olisi analysoitava kukin valmiste tai hankittava toimittajaketjultaan eri aineiden vähäisiä 
pitoisuuksia koskevat tiedot, mikä voi johtaa loputtomiin aineluetteloihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 421
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdan mukaista 
rekisteröintiä ei sovelleta valmisteissa 
käytettäviin aineisiin, jos aineen pitoisuus 
valmisteessa on vähäisempi kuin jossakin 
seuraavista tapauksista:
(a) sovellettavat, direktiivin 1999/45/EY 
3 artiklan 3 kohdassa olevassa taulukossa 
ilmoitetut pitoisuudet;
(b) direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevat 
pitoisuusraja-arvot;
(c) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
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XII asetetut kriteerit.

Or. de

Perustelu

Siirretään 13 artiklan raja-arvot sovellettavaksi aineiden ja valmisteiden tapauksessa. Ilman 
raja-arvoja olisi todettava myös pienimmätkin jäämät, jotka eivät muodosta vaaraa 
ympäristölle ja terveydelle. Tämä on suhteetonta. On taattava, että valmisteiden vähäisiä 
ainejäämiä ei tarvitse rekisteröidä, vaan ainoastaan sellaiset, jotka ylittävät tietyt 
pitoisuusrajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 422
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
rekisteröimättömälle monomeeriaineelle 
(-aineille) tai muulle rekisteröimättömälle 
aineelle (aineille), jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät, elleivät 
monomeeriaineet ole muodostuneet 
synteesin aikana eivätkä ne ole 
eristettävissä:

Or. fr

Perustelu

Tietyt monomeeriaineet todellakin muodostuvat tällä tavoin eikä niitä siksi voida eristää.

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

Tarkistus 423
5 ARTIKLAN 3 KOHTA

Polymeerin valmistajan tai maahantuojan on 
haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 

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

rekisteröimättömälle monomeeriaineelle 
(-aineille) tai muulle rekisteröimättömälle 
aineelle (aineille), jos nämä 
monomeeriaineet eivät ole muodostuneet 
synteesin aikana ja jos niitä ei voida 
eristää, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

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

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

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

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

Jos polymeerien valmistajalle 
monomeeriaineita tai muita aineita 
toimittava valmistaja ei ole rekisteröinyt 
kyseisiä aineita, ne katsotaan 
rekisteröimättömiksi. 
Jos kuitenkin alkuperäinen valmistaja tai 
hänen nimittämänsä edustaja on jo 
rekisteröinyt rekisteröimättömät 
monomeeriaineet tai muut aineet, 
polymeerien valmistaja voi käyttää tätä 
rekisteröintiä edellyttäen, että rekisteröijä 
on ilmoittanut, että aineita käytetään 
polymeerien valmistuksessa. 

Or. it

Perustelu

Ehdotuksessa erotetaan selvästi toisistaan rekisteröidyt ja rekisteröimättömät 
monomeeriaineet ja niiden käyttö polymeerien tuotannossa. Tämä tarkistus liittyy muihin 
aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 424
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 

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

Or. de

Perustelu

Katso 2 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen + Françoise Grossetête

Tarkistus 425
5 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Polymeerejä, joista on jo tehty 
direktiivin 67/548/ETY mukainen ilmoitus, 
pidetään tässä osastossa tarkoitetulla 
tavalla rekisteröityinä. Kemikaaliviraston 
on annettava niille rekisteröintinumero 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. 

Or. de

Perustelu

Suojataan jo ilmoitetut uudet polymeerit (Langen).

Jo ilmoitetut aineiden rekisteröinnit pysyvät voimassa. Välituotteita koskevia 
poikkeussääntöjä  voidaan soveltaa rekisteröimättömiin monomeeriaineisiin tai polymeerien 
muihin rekisteröimättömiin aineisiin (Grossetête).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 426
5 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Polymeerin valmistajan tai 
maahantuojan on niinikään haettava 
kemikaalivirastolta rekisteröintiä, jos 
rekisteröimättömät monomeerit tai muut 
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rekisteröimättömät aineet aiheuttavat 
erittäin suurta huolta.

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä on arvioitava myös silloin, kun 
määrä on alle tonnin vuodessa. Nämä aineet voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle jopa pieninä määrinä (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 427
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu. Maksua ei peritä, kun kyseessä ovat 
rekisteröinnit, jotka koskevat aineita joiden 
määrä on 1–10 tonnia ja joiden vaara-
asiakirjoista käyvät ilmi kaikki liitteessä V 
yksilöidyt tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella kannustetaan täydellisten tietojen esittämistä aineista, joiden määrä on 
1–10 tonnia. 
Kyseessä on ensimmäinen tarkistus koko joukosta tarkistuksia, joilla pyritään luomaan 
joustavampi järjestelmä aineille, joiden rekisteröinti koskee 1–10 tonnia. Järjestelmässä 
yksilöidään ensisijaiset aineet, joista tarjotaan komission ehdotuksessa vaadittua enemmän 
tietoa terveyden ja ympäristön eduksi, ja samalla vähennetään pk-yritysten 
kokonaiskustannuksia ja tehdään järjestelmästä suhteellisempi. 

Tässä ehdotettua järjestelmää sovelletaan 1–10 tonnin rekisteröinteihin, ja se alkaa 
rekisteröintivaiheessa, kun kootaan kaikki saatavissa olevat vaaratiedot ja joitakin 
perustietoja altistumisesta altistumisluokkien perusteella. Nämä kaksi rekisteröintiasiakirjan 
elementtiä:

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

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

Jotta voidaan rohkaista kaikkien saatavilla olevien tietojen toimittamista, rekisteröintimaksua 
ei peritä täydellisistä vaaroja koskevista tiedoista, jotka on eritelty muutetussa liitteessä V, 
mukaan luettuna äkillistä myrkyllisyyttä ja biohajoavuutta koskevat tiedot, joita ei vaadita 
komission ehdotuksessa. 

Ehdotetun 1–10 tonnin rekisteröintejä koskevan järjestelmän toisessa vaiheessa 
kemikaalivirasto seuloo esitetyt rekisteröintiasiakirjat, joista ei ole saatavissa kaikkia 
muutetussa liitteessä V vaadittuja tietoja yksilöidäkseen aineet, jotka voivat muodostaa 
korkean riskin. Seulontakriteerit on esitetty näissä tarkistuksissa, ja kemikaalivirasto voi 
myöhemmin lisätä uusia kriteerejä. Seulonnan tuloksena yksilöityjen aineiden osalta 
rekisteröijän on hankittava liitteessä V vaadituista tiedoista puuttuvat vaaratiedot ja 
toimitettava ne kemikaalivirastolle. Jos samaa ainetta valmistaa tai tuo maahan useampi kuin 
yksi yritys, vaaditaan vain yhdet tiedot, ja kustannukset jaetaan. Näitä tietoja ei vaadita 
aineista, joita seulonnassa ei yksilöidä. 

Tällä tavoin järjestelmä tuottaa enemmän tietoa korkean riskin aineista, ja samalla vältetään 
niukkojen voimavarojen tuhlaaminen muihin aineisiin, jotka aiheuttavat paljon vähemmän 
huolta. Tällöin voimavarat kohdennetaan hyödyllisemmin.

Tarkistukset perustuvat Maltan ja Slovenian kehittämän ehdotuksen ajatuksiin, ja niitä olisi 
tarkasteltava samassa yhteydessä kuin lähestymistapaa, jota on esitetty määrille 10–100 t ja 
yli 100 t, kun yleisenä tavoitteena on kestävä kehitys.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 428
5 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Maksu olisi suhteutettava rekisteröitävän 
asian laatuun.

Or. it
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Perustelu

Jotta pk-yritykset eivät kuormittuisi liikaa, kemikaaliviraston olisi otettava 
rekisteröintimaksuja määrätessään huomioon rekisteröintiä varten toimitetut tiedot. Tämä 
tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin 
tarkistuksiin.

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

Tarkistus 429
5 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Kaikki rekisteröintiä koskevat 
hakemukset on tarkastettava 
riippumattomalla tavalla ennen niiden 
jättämistä kemikaalivirastolle, ja 
tarkastuskertomus on jätettävä 
kemikaalivirastolle rekisteröintiä koskevan 
hakemuksen kanssa. Tarkastuksessa 
varmistetaan, että rekisteröinti on 
täydellinen ja hyvälaatuinen. Tarkastuksen 
suorittaa rekisteröijästä riippumaton 
organisaatio, mutta kustannuksista vastaa 
rekisteröijä. Kemikaalivirasto muotoilee 
tällaisia laaduntarkastuksia koskevat 
suuntaviivat. 

Or. en

Perustelu

Rekisteröintiasiakirjojen laadun ja sisällön pakollisesta arvioinnista ei tällä hetkellä säädetä, 
koska kemikaalivirasto tarkistaa vain niiden täydellisyyden (18 artiklan 2 kohta). Koska 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tuore arviointi osoitti, että vain 31 % 
käyttöturvallisuustiedotteista piti täysin paikkansa, pidämme tärkeänä, että ennen asiakirjojen 
esittämistä vaaditaan riippumatonta tarkastusta, jotta varmistetaan rekisteröintiasiakirjojen 
paikkansapitävyys. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 430
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
Pieninä määrinä tuotettavia aineita 

koskeva ilmoitusmenettely
1. Valmistajan tai maahantuojan, joka 
valmistaa tai tuo maahan ainetta vuodessa 
10 kg–1 tonnin, on tehtävä 
kemikaalivirastolle ilmiotus tästä aineesta.
2. Ilmoituksen aineesta, jonka määrä on 
10 kg–1 tonni vuodessa, on sisällettävä 
kaikki seuraavat tiedot kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa, mikäli valmistaja pystyy 
esittämään ne ilman lisätestausta:
(a) valmistajan tunnistetiedot liitteen IV 
jaksossa 1 määritellyllä tavalla;
(b) aineen tunnistetiedot liitteen IV 
jaksossa 2.1 määritellyllä tavalla;
(c) aineen mahdollinen luokitus;
(d) käytettävissä olevat tiedot aineen 
fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista.

Or. en

Perustelu

Reach-järjestelmään olisi sisällettävä yksinkertainen ilmoitusvaatimus määrille 10 kg–1 tonni 
vuodessa, jotta viimein saadaan käsitys siitä, miten paljon aineita kaikkiaan tuotetaan ja 
millaiset tiedot niistä on saatavissa. Nykyisen kaltaisen Reach-järjestelmän puitteissa 
tiedämme vain noin 30 000 aineesta, joita tuotetaan määrinä, jotka ylittävät 1 tonnin. 
Einecs-luettelossa on kuitenkin yli 100 000 ainetta.

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

Tarkistus 431
6 ARTIKLA
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6 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy samojen esittäjien tarkistukseen, jolla 5 artiklan 1 kohtaan lisätään tuotteet. 

Tämän artiklan säännökset ovat käytännössä relevantteja vain tuontituotteille, koska EU:ssa 
valmistetuissa tuotteissa käytetyt aineet kuuluvat jo yleisen rekisteröintivaatimuksen piiriin. 
Tuojia koskevat säännökset ovat kuitenkin hyvin heikot ja epämääräiset ja luovat epätasaiset 
kilpailuedellytykset tuojien ja EU:n valmistajien välille, koska tuojat voivat hyötyä EU:n 
valmistajien rekisteröinnistä, ja niitä sovelletaan vasta 11 vuoden kuluttua. Tämä artikla olisi 
siksi poistettava, kun otetaan käyttöön tuotteisiin sisältyvien aineiden yleinen 
rekisteröintivaatimus.

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

Tarkistus 432
6 ARTIKLA

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

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

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

(a) kussakin tuotteessa aineen määrä 
ylittää yhden tonnin vuodessa valmistajaa tai 
maahantuojaa kohti;

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

(b) aineen pitoisuus on suurempi kuin 
0,1 painoprosenttia kunkin tuotteen 
kustakin ainesosasta;

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

(c) ainetta ei ole vapautettu 
rekisteröintivelvollisuudesta.

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

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt valmistuksessa käyttöä varten.
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(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:

3. Aineita, valmisteita ja tuotteita, jotka 
eivät vastaa edellä 1 kohdan vaatimuksia, 
ei saa valmistaa eikä tuoda maahan.

(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.

4. Tämän artiklan 1 kohtaan sovelletaan 
21 artiklan 1 - 3 kohdassa ilmoitettuja 
määräaikoja.

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

5. Edellä 1 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 



AM\565897FI.doc 27/159 PE 357.817v01-00

FI

rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten. 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 1–4 kohtaa aletaan soveltaa 
kolme kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen.
7. Edellä 1–6 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. it

Perustelu

Komission ehdotus suojaa huonosti Euroopan tuotantoa kolmansien maiden vilpilliseltä 
kilpailulta. Sellaisten tuotteiden ja aineiden tuonti, jotka eivät ole samojen sääntöjen alaisia 
kuin EU:ssa valmistetut vastaavat tuotteet, olisi edullisemmassa asemassa, koska 
vähäisemmän valvonnan ansiosta niiden kustannukset jäisivät alhaisemmiksi ja niiden 
valmistuksessa voitaisiin käyttää laajempaa raaka-ainevalikoimaa.

Siksi on säädettävä ilmoitettujen aineiden lisäksi myös tuotteisiin kätkeytyvistä aineista ja 
sisällytettävä ehdotukseen joko maininta aineen määrästä kussakin tuotteessa tai 
0,1 prosentin raja-arvo.

REACH-järjestelmää ei tulisi rajoittaa koskemaan vain direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai aineita, joita vapautuu "kohtuullisen todennäköisesti".

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

Tarkistus 433
6 ARTIKLA

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

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

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

(a) aineen määrä kussakin tuotteessa 
ylittää yhden tonnin vuodessa valmistajaa tai 
maahantuojaa kohti; 

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

(b) aineen pitoisuus ylittää 
0,1 painoprosenttia tuotteen kussakin 
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luokitteluperusteet; osassa; 
(c) ainetta on tarkoitus vapautua 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

(c) ainetta ei ole vapautettu 
rekisteröintivelvollisuudesta.

2. Tuotteiden valmistajan tai 
maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle tuotteiden 
sisältämä aine, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
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(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.
5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt käytettäväksi tuotteen 
valmistusta varten.

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

3. Tuotteita, jotka eivät täytä 1 kohdan 
vaatimuksia, ei saa valmistaa eikä tuoda.

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

4. Edellä 1 kohtaan sovelletaan 21 artiklan 
1–3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen 6 artikla tarjoaa EU:ssa toimivalle jalostavalle teollisuudelle vain 
vähän suojaa EU:n ulkopuolelta tulevaa epäreilua kilpailua vastaan. Koska samanlaiseen 
maahantuotuun tuotteeseen kohdistuu vähemmän vaatimuksia, se ei ole ainoastaan halvempi 
vaan se voidaan lisäksi valmistaa käyttämällä laajempaa raaka-ainevalikoimaa. 
Tarkistuksella toteutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset EU:n omille ja sen ulkopuolisille 
yrityksille sekä varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön mahdollisimman 
korkeatasoinen suojelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 434
6 ARTIKLA

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

1. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
tuotteiden sisältämälle aineelle:
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seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, kun kutakin tuotetyyppiä 
tarkastellaan erillään;

(a) jos sitä on tuotteissa yhteensä enemmän 
kuin yksi tonni vuodessa valmistajaa tai 
maahantuojaa kohti ja

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

(b) jos se täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet ja

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

(c) tuotteen toiminta edellyttää aineen 
vapautumista.

2. Tuotteiden valmistajan tai 
maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle tuotteiden 
sisältämä aine, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
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rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 1–10 
tonnia, 10–100 tonnia ja niin edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.
5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka on asianmukaisesti rekisteröity 
kyseistä käyttötapaa varten.

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tuotteen valmistajan tai maahantuojan velvollisuuksia on selkeytettävä siten, että 
vapautumisen "tahallisuuden" arvioinnissa huomioon otettavat asiat ovat selvillä. 
Asetusehdotuksen "käytön" määritelmä on niin laaja, että käytännössä mikä tahansa 
tuotteeseen liittyvä toiminto, kuten hävittäminen, tuotteen väärinkäyttö, korjaustoimenpiteet ja 
käyttötavat, joista on varoitettu, on otettava huomioon, jos ilmaus "tavalliset ja kohtuullisesti 
ennakoitavat" säilytetään.

6 artiklan 2 kohdassa vaaditaan ilmoittamaan tuotteista aiheutuvista tahattomista 
vapauttamisista, jos tietyt ehdot täyttyvät. Tuotteista aiheutuvien tahattomien päästöjen 
moninaisuus käynnistää laajat, aikaavievät ja kalliit analyysit, joilla vaikutusta ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön vähennetään tuskin lainkaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 435
6 ARTIKLA

Yleinen velvollisuus rekisteröidä tuotteiden 
sisältämät aineet

Velvollisuus rekisteröidä tuotteiden 
sisältämät aineet

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

Liitteessä XX lueteltuja tuotteita koskee 
velvollisuus antaa tietoja tietyistä niiden 
sisältämistä aineista. Tiedot on annettava 
käyttöön vain sellaisista aineista, jotka on 
lueteltu liitteessä YY. Tuotteiden sisältämiä 
aineita koskevat tiedot on tarvittaessa 
välitettävä toimitusketjua pitkin eteenpäin 
ja asetettava yleisön käyttöön Internetissä 
tai merkitsemällä kyseinen tuote. 

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, kun kutakin tuotetyyppiä 
tarkastellaan erillään;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) ainetta on tarkoitus vapautua 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.
2. Tuotteiden valmistajan tai 
maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle tuotteiden 
sisältämä aine, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
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käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.
5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.
6. Edellä 1–4 kohtaa aletaan soveltaa 
kolme kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen.
7. Edellä 1–6 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
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Or. de

Perustelu

Sen sijasta, että otetaan käyttöön monimutkainen mutta todennäköisesti tehokkuudeltaan 
vähäinen rekisteröintimenettely, joka koskee tiettyjä tuotteessa esiintyviä aineita, olisi 
sovellettava merkintä- tai julkistamisvelvollisuutta, jota sovelletaan vain tiettyihin tuotteisiin 
ja vain tiettyjen aineiden tapauksessa. 

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

Tarkistus 436
6 ARTIKLA

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

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

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

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

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

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

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

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

(c a) tuotteeseen sisältyvän aineen pitoisuus 
on vähäisempi kuin alhaisin seuraavista:
(i) sovellettavat pitoisuudet, jotka on 
määritelty direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan 
3 kohdassa olevassa taulukossa;
(ii) pitoisuusrajat, jotka on annettu 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;
(iii) pitoisuusrajat, jotka on annettu 

direktiivin 1999/45/EY liitteessä II olevassa 
B osassa;
(iv) pitoisuusrajat, jotka on annettu 
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direktiivin 1999/45/EY liitteessä III 
olevassa B osassa;
(v) pitoisuusrajat, jotka on annettu X 
osaston nojalla perustettuun luokitusten ja 
merkintöjen luetteloon tehdyssä ainetta 
koskevassa sovitussa kirjauksessa;
(vi) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
XII mainitut perusteet.

2. Tuotteiden valmistajan tai 
maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle tuotteiden 
sisältämä aine, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
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täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.
5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Valmiissa tuotteissa olevia aineita koskevat säännökset ovat tärkeä kysymys, koska niillä on 
merkittävä vaikutus jatkokäyttäjinä toimivien eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn. EU:n Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi ja paremman 
ympäristönsuojelun tason varmistamiseksi 6 artiklaa on tarkistettava. 

Komission ehdotuksella on merkittäviä vaikutuksia kauppaan ja se muodostaa voimakkaan 
kannustimen valmistaa tuotteita EU:n ulkopuolella. 

Tarkistuksella saatetaan 6 artiklan säännökset vastaamaan aineita ja valmisteissa olevia 
aineita (13 artiklan 7 kohta) koskevia vaatimuksia sekä Reach-järjestelmän lupavaatimuksia 
(53 artiklan 7 kohta) ja muuhun yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä kynnysarvoja, silloin kuin 
tällaisia kynnysarvoja sovelletaan (67/548/ETY, 1999/45/EY).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 437
6 ARTIKLA

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

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

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

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

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

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

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

(c) ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa 
ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.
(c a) toimitusketjussa aiempi toimija ei ole 
rekisteröinyt ainetta kyseistä käyttöä 
varten.

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

2. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joilla tuotteiden valmistajia tai 
maahantuojia vaaditaan hakemaan tämän 
osaston mukaista rekisteröintiä mille 
tahansa tuotteiden sisältämälle aineelle, jos 
kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

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

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

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

(b) kemikaalivirastolla on syytä epäillä, että

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

(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 

(c) ainetta ei ole rekisteröity kyseiseen 
käyttöön.
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vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.
5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.
6. Edellä 1–4 kohtaa aletaan soveltaa kolme 
kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
määräajan jälkeen..

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

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

4. Edellä 1–4 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

[1 kohdan johtolauseeseen esitetty tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.] 

Termiä "tuotetyyppi" ei ole määritelty ehdotuksessa, ja se olisi poistettava oikeudellisen 
epävarmuuden välttämiseksi. 6 artiklan 1 kohtaan tehdyllä lisäyksellä täsmennetään, että 
tuotteisiin sisältyviä aineita koskevat tiedot välitetään tuotantoketjua eteenpäin, jos tuotteen 
valmistaminen on aiottu käyttötapa. Tämä olisi täsmennettävä mieluummin 6 artiklan 
1 kohdassa kuin 6 artiklan 5 kohdassa. 

6 artiklan 2 kohdassa käsitellään aineita, jota vapautuu tuotteista tahattomasti. Komission 
ehdotuksessa kemikaaliviraston päätös rekisteröintipyynnöstä eli huolta aiheuttavan 
tapauksen selvittämisestä riippuu 6 artiklan 2 kohdan mukaisten tuotteiden tuottajan tai 
valmistajan "omasta ilmoituksesta". Kemikaalivirasto olisi valtuutettava pyytämään näitä 
tietoja, jos se epäilee riskiä (tällä varmistetaan myös WTO:n määräysten noudattaminen). 
Ilmoitusvaihe on tällaisissa tilanteissa turha.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 438
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

2. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jos kaikki 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

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

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

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

(b) kemikaalivirastolla on perusteet epäillä, 
että

i) ainetta vapautuu tuotteista ja 
ii) aineen vapautuminen tuotteista 
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle;

(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 

(c) ainetta ei ole rekisteröity kyseiseen 
käyttötarkoitukseen.
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kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;

Or. sv

Perustelu

Kemikaaliviraston keräämien tietojen perusteella voidaan todeta, että on tehokkaampaa, jos 
kemikaalivirasto arvioi, mitkä tuotteet otetaan rekisteröinnin piiriin. Jättämällä 
todistustaakka kemikaalivirastolle pitäisi lisäksi olla mahdollista täyttää velvoitteet WTO:ta 
kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries

Tarkistus 439
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

Yleinen velvollisuus rekisteröidä tuotteiden 
sisältämät aineet

Yleinen velvollisuus ilmoittaa tuotteiden 
sisältämät luvanvaraiset kemikaalit

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

1. Tuotetyypin valmistajan on ilmoitettava
kemikaalivirastolle 2 kohdan mukaisesti
tuotteiden sisältämistä aineista, joiden 
määrä ylittää vähimmäispitoisuustason, jos 
aine täyttää 54 artiklan a–e kohdassa 
tarkoitetut luokitteluperusteet tai jos se on 
yksilöity 54 artiklan f kohdan mukaisesti.

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, kun kutakin tuotetyyppiä 
tarkastellaan erillään;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) ainetta on tarkoitus vapautua 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Or. en
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Perustelu

6 artiklan olisi muodostettava oikeudellinen kehys, jonka puitteissa kehitetään toimivia 
välineitä, joilla ohjataan suuririskisten kemikaalien käyttöä kulutustuotteissa. Reach-
järjestelmässä ei niinkään kannata yksilöidä, vapautuuko tai saattaako vapautua 54 artiklan 
arviointiperusteet täyttäviä, ihmisten terveyteen tai ympäristöön kielteisesti vaikuttavia 
kemikaaleja ja missä määrin, vaan siinä pitäisi pyrkiä hallinnoimaan kulutustuotteisiin 
sisältyvien kemikaalien käyttöä riippumatta määristä ja siitä, mikä on tuotteen lähde. 
Ilmoitusprosessia sovelletaan kuuden vuoden ajan Reach-järjestelmän voimaantulosta ja se 
perustuu ohjeisiin, jotka otetaan käyttöön vapaaehtoiselta pohjalta kolmen vuoden kuluttua 
Reach-järjestelmän voimaantulosta. Tuotetyyppi ja vähimmäispitoisuudet on ilmoitettava ja 
määriteltävä ohjeissa. Ohjeiden kehittämisellä ja ilmoitusmenettelyllä pyritään täyttämään 
tietämyksessä vallitsevat aukot (ts. tällä hetkellä käytössä on hyvin vähän tietoja koko 
tuotantoketjusta) sekä tarjoamaan yleissilmäys suuririskisten kemikaalien käyttöön eri 
tuoteluokissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 440
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Tuotteet muodostavat keskeisen kemikaalialtistumisen lähteen. Tuotteissa käytettävien 
vaarallisten aineiden olisi kuuluttava rekisteröintivaatimusten piiriin. Viittausta 
"tuotetyyppiin" ei voida hyväksyä, koska se on täysin epämääräinen (esim. "käsinojallinen 
tuoli" / "käsinojaton tuoli" - onko kyseessä yksi vai kaksi tuotetyyppiä?). Tuotujen tuotteiden 
kokonaismäärä muodostaa ainoan selkeän kriteerin. Tämä perusta on valittu myös tuotteille 
ja valmisteille. Ei riitä, että rekisteröintiä vaaditaan tuotteisiin sisältyviltä vaarallisilta 
aineilta, joiden on tarkoitus vapautua, koska miltei kaikki tuotteet voivat täyttää tämän 
vaatimuksen. Kaikki tuotteeseen sisältyvät vaaralliset aineet, jotka ylittävät tietyn pitoisuuden, 
olisi alistettava rekisteröinnin piiriin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 441
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

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

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

(b) aine täyttää 54 artiklan a–e kohdassa 
tarkoitetut luokitteluperusteet tai se on 
luokiteltu 54 artiklan f kohdan mukaisesti;

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

Or. en

Perustelu

Jotta EU:ssa toimivat tuotteiden valmistajat eivät kärsisi merkittävistä kilpailuhaitoista 
maahantuojiin verrattuna, Reach-järjestelmään on sisällytettävä rajoitettu 
rekisteröintivaatimus tuotteisiin sisältyvien aineiden varalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann,

Tarkistus 442
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
tuotteiden sisältämälle aineelle, jos tuotteet 
sisältävät ainetta kumulatiivisesti yhteensä 
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti.:

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, kun kutakin tuotetyyppiä 
tarkastellaan erillään;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) ainetta on tarkoitus vapautua 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Heikoin komponentti on määrän rajoittaminen 1 tonniin kemikaali/tuotetyyppi. Tämä 
aiheuttaa oikeudellisen painajaisen, joka vaikeuttaa kaikkea valvontaa, koska maahantuojat 
pystyvät jakamaan tuontinsa useisiin tuotetyyppeihin (siniset tuolit, punaiset tuolit) ja 
väittämään, että yksittäinen tuotetyyppi ei riko 1 tonnin kynnystä. Katsomme, että 
kansanterveys ja ympäristö saisivat paremman suojan, jos tuontituotteiden kemikaalien 
rekisteröintikynnys laskettaisiin maahantuoja- eikä tuotetyyppikohtaisesti, kuten aineiden ja 
valmisteiden tapauksessa (Jørgensen ym.).

Kansanterveys ja ympäristö saisivat paremman suojan, jos tuontituotteiden 
rekisteröintikynnys laskettaisiin kumulatiivisesti maahantuojakohtaisesti eikä 
tuotetyyppikohtaisesti. Säännöksen soveltaminen yksinkertaistuu ja oikeusvarmuus kasvaa, 
kun poistetaan ehto, joka koskee aineen mahdollista vapautumista tuotteesta.  
Tuontituotteiden sisältämien aineiden rekisteröinnin soveltamisalan on vastattava EU:ssa 
valmistetuille aineille vahvistettua soveltamisalaa. (Ferreira ja muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 443
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

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

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

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

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

Or. el

Perustelu

Näin varmistetaan pienten määrien ilmoittaminen erikseen ja vältetään määritelmistä 
aiheutuvat väärinkäsitykset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Tarkistus 444
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti 
ja
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(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;

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

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

(c) aineen vapautuminen on tuotteen 
erityisesti suunniteltu toiminto tavallisissa 
ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa ja

(c a) aineen pitoisuus valmisteessa on 
vähäisempi kuin jossakin seuraavista 
tapauksista:
i) direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevat 
pitoisuusraja-arvot tai
ii) direktiivin 1999/45/EY liitteen II A ja B 
osassa olevat pitoisuusraja-arvot, kun 
valmisteissa olevien aineiden pitoisuusraja-
arvoja ei ole lueteltu direktiivin 67/548/EY 
liitteessä I;
iii) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
XII asetetut kriteerit.

Or. en

Perustelu

1 kohdan a alakohta: Koska tuotetyyppiä ei ole määritelty, tämän termin käyttöönotto vain 
lisää oikeudellista epävarmuutta. 

1 kohdan c alakohta: Esitetyssä sanamuodossa säännöksen soveltamisala määritellään 
selkeämmin. 

1 kohdan c a alakohta: Määrällisten kriteerien puute viittaa siihen, että luokitellun aineen 
jäämien esiintyminen on otettava huomioon. Tuottajan/tuojan on tunnettava kaikki aineet, 
joita kaikissa tuotteissa saattaa teoriassa ilmetä mitä alhaisimpina pitoisuuksina. Tämä tekisi 
6 artiklasta täysin toimintakyvyttömän, koska tuottajilla/tuojilla ei ole tällaista tietoa eivätkä 
viranomaiset pystyisi tarkastamaan ainejäämiä yhteisöön tuotavista miljoonista tuotteista. 
Kynnyksen käyttöönotto on toimivuuden edellytys. Ilmoitukset rajoitetaan aineisiin, joiden 
pitoisuus ylittää kynnyksen. Tämä vastaa valmisteita koskevaa direktiiviä (1999/45/EY) ja itse 
Reach-hanketta (13 artiklan 2 kohta ja 53 artiklan 7 kohta) valmisteissa esiintyvien aineiden 
(rekisteröinti) ja suuririskisten aineiden (lupa) tapauksessa. Näissä kohdissa sovelletaan jo 
ehdotettuja kynnyksiä määrittämään, että tällaisen rajan alapuolella valmisteessa käytettävä 
aine ei enää ole vaarallinen (miksi tätä ei voitaisi soveltaa tuotteisiin?).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 445
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin kymmenen tonnia
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, kun kutakin tuotetyyppiä tarkastellaan 
erillään; aineiden ominaisuuksien 
perusteella samankaltaisia tuotteita 
voidaan käsitellä yhdessä 
rekisteröintiasiakirjassa;

Or. de

Perustelu

1. Ks. 2 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.
2. Uuden epäselvän käsitteen (tuotetyyppi) sijasta olisi säädöksen tarkoituksen kannalta 
säädettävä samanarvoisten aineiden yhteisestä arvioinnista rekisteröintiasiakirjoissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 446
6 ARTIKLAN 1 A ALAKOHTA

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

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti 
tai jos käytetään erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita, kun kutakin 
tuotetyyppiä tarkastellaan erillään;

Or. nl

Perustelu

Yleinen rekisteröintivelvollisuus on voimassa tuotteissa käytettävien erittäin suurta huolta 
aiheuttavien aineiden osalta. Huolestuttavuus on myös ilmoitettava (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Tarkistus 447
6 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 artiklan a kohtaa ei sovelleta 
aineisiin, jotka ovat tupakkatuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/37/EY 2 artiklan 1 kohdassa ja 
2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
tupakkatuotteisiin lisättäviä ainesosia.

Or. en

Perustelu

Tavanmaista määrän rajoittamista 1 tonniin kemiallista ainetta ei pitäisi soveltaa tupakkaan 
lisättäviin aineisiin. Muussa tapauksessa tupakan valmistajat voivat kiertää 
rekisteröintivelvollisuutta mukauttamalla tuotantojärjestelmäänsä ja käyttämällä vain 
sellaisia kemikaaleja ja johdannaisia, joiden määrä on alle 1 tonni. Altistumisnäkymät ja 
näiden kemikaalien myrkylliset vaikutukset antavat siten perusteet sille, että määrälliset 
rajoitukset poistetaan tupakkaan ja tupakkatuotteisiin lisättävien aineiden osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries + Evangelia 
Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Christofer Fjellner + Anne 
Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-
Schoepges 

Tarkistus 448
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Paperi ja paperin kierrätys eivät pysty täyttämään 6 artiklan 2 kohdan vaatimuksia kaikkien 
paperissa mahdollisesti jäljellä olevien aineiden osalta, koska jokainen paperierä olisi 
testattava epäpuhtauksien ja 6 artiklan 2 kohdan kriteerien täyttymisen varalta. Tämä ei ole 
teknisesti eikä taloudellisesti mahdollista. Reach-asetuksessa näytetään olettavan, että 
tuotteiden valmistajat käsittelevät standardoituja tuotteita (mihin viittaa 6 artiklan 1 kohdan 
"tuotetyyppi"). Paperituotteiden koostumus kuitenkin vaihtelee rutiininomaisesti (Ouzky).

Aiheutuu 6 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta (Davies, Ries).

Kohta aiheuttaa hämmennystä ja väärinkäsityksiä määritelmien suhteen (Tzampazi).

Kemikaaliviraston nyt keräämien tietojen perusteella tehokkuuden kannalta on parempi, että 
kemikaalivirasto arvioi, mitä tuotteita rekisteröinnin piiriin on otettava. Jättämällä 
todistustaakan kemikaalivirastolle pystymme sitä paitsi täyttämään velvollisuutemme WTO:ta 
kohtaan (Fjellner).

Tuontituotteisiin sisältyvien aineiden rekisteröintisäännösten soveltaminen on helpompaa 
maahantuojille ja valmistajille, jos ei eroteta toisistaan tuotteita, jotka sisältävät "aineita, 
jotka on tarkoitettu vapautumaan tuotteista"  ja tuotteita, jotka sisältävät aineita, joista 
"valmistaja tai maahantuoja tietää tai valmistajalle tai maahantuojan tietoon saatetaan, että 
kyseistä ainetta todennäköisesti vapautuu". Sekä valmistajat, maahantuojat, jakelijat että 
vähittäiskauppa hyötyisivät tällaisesta oikeusvarmuuden lisääntymisestä (Ferreira, 
Lienemann).
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Monista tuotteista todennäköisesti vapautuu vaarallisia aineita. Tästä huolimatta 
REACH-järjestelmän nykyiset säännökset ovat hyvin heikot tässä asiassa. Käytännössä 
säännösten sisältö on sama kuin "jos rajoittaminen on erittäin perusteltua, ilmoittakaa 
meille". Nykyiset säännökset eivät takaa ihmisten terveyden tai ympäristön asianmukaista 
suojelua. Lisäksi ehto, joka koskee mahdollista haitallista vaikutusta, on aivan liian 
subjektiivinen ja ristiriitainen, jotta sitä voitaisiin käyttää. Kemikaaleille altistutaan 
pääasiassa niitä sisältävien tuotteiden kautta. Tuotteissa käytetyt vaaralliset aineet olisi 
rekisteröitävä 6 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti. (Hassi).

Artiklan 2–4 kohta eivät ole käytännöllisiä eivätkä valvottavissa. Vaatimukset ovat liian 
heikot (esim. "tietoon saatetaan" ja "todennäköisesti vapautuu") (Oomen-Ruijten ym.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 449
6 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti 
tai jos käytetään erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita;

Or. nl

Perustelu

Yleinen rekisteröintivelvollisuus on voimassa tuotteissa käytettävien erittäin suurta huolta 
aiheuttavien aineiden osalta. Huolestuttavuus on myös ilmoitettava (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 450
6 ARTIKLAN 2 KOHDAN C–D ALAKOHTA

(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 

(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
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tarkoitettuihin tehtäviin; tarkoitettuihin tehtäviin;

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

Or. en

Perustelu

Viimeisen ehdon soveltaminen ei ole käytännössä mahdollista ja se olisi siten poistettava. Ei 
ole kohtuullista olettaa, että maahantuoja voi päätellä, onko vapautuvalla määrällä 
haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + 
Evangelia Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Ria Oomen-Ruijten, 

Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 451
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

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

Or. en
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Perustelu

Koska tuotteisiin sisältyviin vaarallisiin aineisiin olisi sovellettava rekisteröintivaatimuksia 
sellaisina kuin ne on esitetty 6 artiklan 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa, tätä säännöstä ei 
enää tarvita (Hassi).

Kohta aiheuttaa hämmennystä ja se on turha (Tzampazi).

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa (Ferreira, 
Lienemann).

Artiklan 2–4 kohta eivät ole käytännöllisiä eivätkä valvottavissa. Vaatimukset ovat liian 
heikot (esim. "tietoon saatetaan" ja "todennäköisesti vapautuu") (Oomen-Ruijten ym.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries

Tarkistus 452
6 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE JA A ALAKOHTA

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

3. Jos 1 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:

(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;

(a) tunnistetiedot ja yhteystiedot;

Or. en

Perustelu

6 artiklan 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta seuraa, että Reach-järjestelmässä olisi pyrittävä 
luomaan kehykset, joilla valvotaan kemikaaleja, jotka täyttävät Reach-asetuksen 54 artiklan 
a–e kohdassa tarkoitetut ehdot tai jotka on yksilöity 54 artiklan f kohdan mukaisesti ja joita 
sisältyy tuotteisiin riippumatta siitä, onko tuote valmistettu yhteisössä vai tuotu sen 
markkinoille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 453
6 ARTIKLAN 3 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin edelleen.

(f) aineen tonnimäärien rajat, 0–1 tonnia,
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja yli 
1 000 tonnia.

Or. nl

Perustelu

On kattavampaa määrittää kaikki tonnimäärien rajat (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 454
6 ARTIKLAN 3 KOHDAN F A ALAKOHTA (uusi)

f a) huolestuttavuus.

Or. nl

Perustelu

Huolestuttavuudesta on niinikään ilmoitettava kemikaalivirastolle (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi + 
Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 455
6 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.
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ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa (Ferreira, 
Lienemann).

Kohta aiheuttaa hämmennystä ja se on turha (Tzampazi).

Koska tuotteisiin sisältyviin vaarallisiin aineisiin olisi sovellettava rekisteröintivaatimuksia 
sellaisina kuin ne on esitetty 6 artiklan 1 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa, tätä säännöstä ei 
enää tarvita (Hassi).

Artiklan 2–4 kohta eivät ole käytännöllisiä eivätkä valvottavissa. Vaatimukset ovat liian 
heikot (esim. "tietoon saatetaan" ja "todennäköisesti vapautuu") (Oomen-Ruijten ym.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries

Tarkistus 456
6 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jos seuraavat 
ehdot täyttyvät:
(a) ainetta sisältyy tuotteeseen;
(b) kemikaalivirastolla on syytä epäillä, 
että:

(i) se täyttää vaaralliseksi aineeksi 
luokittelemisen arviointiperusteet 
direktiivin 67/458/ETY mukaisesti,
(ii) sitä vapautuu,
(iii) aineen vapautuminen tuotteesta 
muodostaa vaaran ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle;

(c) ainetta ei ole rekisteröity kyseistä 
käyttöä varten.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus toimii suojalausekkeena, jolla varmistetaan, että kemikaalivirasto pystyy vaatimaan 
tietoja ja rekisteröintiä, jos tuotteessa käytetään rekisteröimätöntä ainetta, joka luokitellaan 
vaaralliseksi, jota vapautuu ja joka muodostaa tuotteessa riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Tarkistus 457
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Saatetaan säännös vastaamaan aineita ja valmisteisiin sisältyviä aineita koskevia 
rekisteröintivaatimuksia, joita sovelletaan EU:n tuotteiden valmistajiin. Liittyy 6 artiklan 
1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Tarkistus 458
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan 2-4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa (Ferreira, 
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Lienemann).

Varmistaa johdonmukaisuuden niiden tarkistusten kanssa, joissa esitetään 2, 3 ja 4 kohdan 
poistamista (Hassi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries

Tarkistus 459
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Edellä 1–3 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
ilmoittanut kyseistä käyttötapaa varten.

Or. en

Perustelu

Aiheutuu aiemmasta tarkistuksesta 6 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries

Tarkistus 460
6 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Edellä 1–3 kohtaa aletaan soveltaa kolme 
kuukautta 21 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
määräajan jälkeen. Alakohtaiset 
erityisohjeet otetaan käyttöön vähitellen 
vapaaehtoiselta pohjalta kolme vuotta 
ennen 1–3 kohdan soveltamista

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa toimiva järjestelmä, jolla hallinnoidaan luvanvaraisten kemikaalien 
käyttöä tuotteiden valmistusketjussa, on noudatettava vaiheittaista lähestymistapaa. Tiedot, 
joita kootaan kehitettäessä alakohtaista ohjausta ja käyttöönottoa, tarjoavat hyödyllisen 
astinlaudan jatkokehitykselle, kun kyseessä on kulutustuotteissa käytettävien kemikaalien 
kaltainen monimutkainen ala. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että alakohtaiset ohjeet 
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otetaan käyttöön kolmen vuoden aikana ennen 6 artiklan voimaantuloa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 461
6 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Edellä 1 kohtaa aletaan soveltaa yksi 
vuosi 21 artiklassa säädetyn määräajan 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tuontituotteita ei voida vapauttaa tuotteiden sisältämien aineiden rekisteröintivaatimuksista 
11 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi. Tuontituotteisiin sisältyvät vaaralliset aineet olisi 
rekisteröitävä vähintään vuoden kuluttua siitä, kun nämä aineet on rekisteröity EU:ssa.

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

Tarkistus 462
6 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 6 artiklan 2–4 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Tarkistus 463
6 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

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

Perustelu

Varmistaa johdonmukaisuuden niiden tarkistusten kanssa, joissa esitetään 2, 3 ja 4 kohdan 
poistamista (Hassi).

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan 2-4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa (Ferreira, 
Lienemann).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries

Tarkistus 464
6 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

7. Tämän artiklan täytäntöönpanon
edellyttämästä lainsäädännöstä päätetään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että täytäntöönpanolainsäädäntö voidaan hyväksyä, jotta saavutetaan koko 
6 artiklan toimivuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Tarkistus 465
6 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. Jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen on oltava 
73 artiklan 2 kohdan i a alakohdan 
mukaisesti kehitettyjen alakohtaisten 
ohjeiden mukainen. 

Or. en
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Perustelu

Toimivan kehyksen perusta on tuoteluokkien yksilöinti ja sellaisten kemikaalien käyttö, jotka 
täyttävät Reach-asetuksen 54 artiklan a–e kohdassa tarkoitetut arviointiperusteet tai jotka on 
yksilöity 54 artiklan f kohdan mukaisesti. Alakohtaiset ohjeet kehitetään näiden kahden 
elementin perusteella, ja täytäntöönpanotoimenpiteiden olisi oltava tämän kehityksen 
mukaista, jotta varmistetaan yhteensopivuus ja oikeusvarmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 466
6 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. Virasto laatii päälinjaukset tuotteiden 
valmistajien ja maahantuojien sekä asiasta 
vastaavien viranomaisten auttamiseksi.

Or. fr

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

Schoepges

Tarkistus 467
6 a a artikla (uusi)

6 a a artikla
Rekisteröintien siirtäminen ja jakaminen, 

"ryhmärekisteröinti"
1. Rekisteröinnistä johtuvat lailliset 
oikeudet ovat sekä siirrettävissä että 
jaettavissa. Kun yhtiön omistus siirtyy, 
uuden omistajan on täytettävä 20 artiklan
mukaiset velvollisuudet. Kun osa 
rekisteröinnin omistavasta yrityksestä 
siirtyy esim. myytäessä yksittäinen 
tuotantolaitos, joka valmistaa rekisteröityä 
ainetta, kemikaalivirasto antaa uudelle 
omistajalle uuden rekisteröintinumeron.
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2. Jos valmistaja on toisen oikeushenkilön 
(ns. emoyhtiö) valvonnassa oleva tytäryhtiö, 
tämä emoyhtiö voi suorittaa rekisteröinnin 
ja pitää sitä hallussaan tytäryhtiön 
puolesta. Tytäryhtiö voi myös suorittaa 
rekisteröinnin ja pitää sitä hallussaan 
emoyhtiönsä tai muiden tytäryhtiöiden 
puolesta. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan 
vain yksi rekisteröinti. 
Ryhmärekisteröinnin tekijäksi nimetty 
oikeushenkilö vastaa tämän asetuksen 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 
3. Edeltävää 2 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, jos emoyhtiö ei ole sijoittautunut 
Euroopan unioniin. Rekisteröijän ja 
rekisteröinnin haltijan on oltava 
sijoittautunut Euroopan unioniin.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella pyritään ratkaisemaan seuraavat tapaukset: 

Konsernien sisällä tuotteita toimitetaan asiakkaille eri tuotantopaikoilta EU:n sisällä, ja ne 
saattavat kuulua eri tytäryhtiöihin. Konsernin sisäisiä toimituksia ohjaa usein yksi yksikkö, 
joka voi olla emoyhtiön tai tytäryhtiön osa. Ryhmärekisteröinti olisi sopiva ratkaisu, jolla 
vähennettäisiin näissä tapauksissa kustannuksia ja byrokratiaa. 

Jos rekisteröijä myy vain yhden ainetta tuottavista tuotantolaitoksista, ostajan ei tarvitse 
suorittaa uutta rekisteröintiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 468
6 A A ARTIKLA (uusi)

6 a a artikla
1. Rekisteröinnistä johtuvat lailliset 
oikeudet ovat sekä siirrettävissä että 
jaettavissa. Alkuperäisen 
rekisteröintivelvollisen oikeudet ja 
velvollisuudet siirtyvät ostajalle. Jos 
rekisteröinti jaetaan, kemikaalivirasto 
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antaa omistajalle uuden 
rekisteröintinumeron. 
2. Jos valmistaja on toisen oikeushenkilön 
(ns. emoyhtiö) valvonnassa oleva tytäryhtiö, 
tämä emoyhtiö voi suorittaa rekisteröinnin 
ja pitää sitä hallussaan tytäryhtiön 
puolesta. Tytäryhtiö voi myös suorittaa 
rekisteröinnin ja pitää sitä hallussaan 
emoyhtiönsä tai muiden tytäryhtiöiden 
puolesta. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan 
vain yksi rekisteröinti. 
Ryhmärekisteröinnin tekijäksi nimetty 
oikeushenkilö vastaa tämän asetuksen 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 
Ryhmärekisteröinnin tekijäksi nimetyn 
oikeushenkilön on oltava sijoittautunut 
Euroopan unioniin.

Or. de

Perustelu

Jos rekisteröintivelvollinen ei enää tarvitse rekisteröintiään, hänen on voitava siirtää 
rekisteröintiin liittyvät oikeutensa. 

Konsernien sisällä tuotteita toimitetaan jatkokäyttäjille eri tuotantopaikoilta EU:n sisällä, ja 
ne saattavat kuulua eri tytäryhtiöihin. Konsernin sisäisiä toimituksia ohjaa usein yksi yksikkö, 
joka voi olla emoyhtiön tai tytäryhtiön osa. Ehdotettu ryhmärekisteröinti olisi sopiva ratkaisu, 
jolla vähennetään kustannuksia ja byrokratiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 469
7 ARTIKLA

7 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aiheutuu tarkistuksesta, jossa ehdotetaan uutta 4 a artiklaa (liittyy 3 artiklan 22 kohtaan, 



AM\565897FI.doc 61/159 PE 357.817v01-00

FI

4 a artiklaan ja 34 artiklan 4 kohtaan).

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

Tarkistus 470
7 ARTIKLA

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

Tutkimuksena ja kehityksenä pidetään 
järjestelmällistä ja usein myös 
sattumanvaraista uusien tietojen etsimistä. 
Tutkimuksessa erotetaan yleisesti toisistaan 
perustutkimus, jossa toimitaan ilman 
erityistä kohdetta ja tavoitetta, sekä 
sovellettu tutkimus, jossa halutaan 
ratkaista tietty ongelma ja jossa tavoitteena 
on usein taloudellinen soveltaminen. 

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi 
valmistajan tai maahantuojan on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot lomakkeella, jonka kemikaalivirasto 
on laatinut 108 artiklan mukaisesti:

Aineet ja aineseokset, joita käytetään ja 
hyödynnetään tutkimus- ja 
kehityslaboratoriossa tiukkojen ehtojen 
mukaisesti, eivät kuulu tämän asetuksen 
piiriin.

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

Or. de

Perustelu

Jos nämä aineet jätetään asetuksen ulkopuolelle, tutkimus- ja kehitystyöhön jää tilaa myös 
vähäriskisille aineille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Tarkistus 471
7 ARTIKLA

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

1. Asetuksen 5 ja 19 artiklaa ei sovelleta 
aineeseen, jota valmistetaan yhteisössä tai 
tuodaan maahan tuote- ja 
prosessisuuntautunutta tutkimusta ja 
kehittämistä varten rajoitetulle määrälle 
luetteloon kirjattuja asiakkaita ja sellaisena 
määränä, joka rajoittuu tuote- ja 
prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja 
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kehittämisen tarpeisiin. kehittämisen tarpeisiin. 
2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi 
valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle seuraavat tiedot 
lomakkeella, jonka kemikaalivirasto on 
laatinut 108 artiklan mukaisesti:

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi 
valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle seuraavat tiedot 
lomakkeella, jonka kemikaalivirasto on 
laatinut 108 artiklan mukaisesti:

(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot;

(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot;

(b) aineen tunnistetiedot; (b) aineen tunnistetiedot;
(c) aineen mahdollinen luokitus; (c) aineen mahdollinen luokitus;

(d) arvioitu määrä; (d) arvioitu määrä;
(e) luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista 
asiakkaista; ja

(e) luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista 
asiakkaista; ja

(f) riittävät tiedot tutkimus- ja 
kehittämisohjelmasta, jotta kemikaalivirasto 
voi tehdä kattavaan tietoon perustuvat 
päätökset 4 ja 7 kohdan mukaisesti.

(f) riittävät tiedot tutkimus- ja 
kehittämisohjelmasta, jotta kemikaalivirasto 
voi tehdä kattavaan tietoon perustuvat 
päätökset 4 ja 7 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa säädetty aika alkaa siitä, 
kun kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen.
3. Kemikaalivirasto kirjaa ilmoitukselle 
numeron ja ilmoituspäivän, joka on se päivä, 
jona kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen, ja ilmoittaa viipymättä kyseisen 
numeron ja päivän asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle.

3. Kemikaalivirasto kirjaa ilmoitukselle 
numeron ja ilmoituspäivän, joka on se päivä, 
jona kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen, ja ilmoittaa viipymättä kyseisen 
numeron ja päivän asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle.

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja 
sen varmistamiseksi, että ainetta tai 
valmistetta tai tuotetta, johon aine on 
sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen luetteloon 
kirjattujen asiakkaiden henkilöstö 
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 
saataville missään vaiheessa sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle 
jäävät määrät kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen.

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja 
sen varmistamiseksi, että ainetta tai 
valmistetta tai tuotetta, johon aine on 
sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettujen luetteloon 
kirjattujen asiakkaiden henkilöstö 
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 
saataville missään vaiheessa sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle 
jäävät määrät kerätään loppusijoitusta varten 
tutkimus- ja kehitysajan jälkeen.

5. Ellei toisin määrätä, aineen valmistaja tai 
maahantuoja voi valmistaa ainetta tai tuoda 
sitä maahan aikaisintaan neljän viikon 

5. Ellei toisin määrätä, aineen valmistaja tai 
maahantuoja voi valmistaa ainetta tai tuoda 
sitä maahan aikaisintaan neljän viikon 
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kuluttua ilmoituksesta. kuluttua ilmoituksesta.
6. Valmistajan tai maahantuojan on 
noudatettava kaikkia kemikaaliviraston 
4 kohdan mukaisesti mahdollisesti asettamia 
ehtoja.

6. Valmistajan tai maahantuojan on 
noudatettava kaikkia kemikaaliviraston 
4 kohdan mukaisesti mahdollisesti asettamia 
ehtoja.

7. Kemikaalivirasto voi pyynnöstä päättää 
pidentää viiden vuoden poikkeusaikaa 
enintään viidellä lisävuodella tai, jos on 
kyse aineiden käytöstä yksinomaan 
ihmisillä tai eläimillä käytettäväksi 
tarkoitettujen lääkkeiden kehittämiseen, 
enintään kymmenellä lisävuodella, jos 
valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, 
että tällainen pidennys on oikeutettu 
tutkimus- ja kehittämisohjelman 
perusteella.
8. Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä 
mahdolliset päätösluonnokset kunkin 
sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa valmistus, 
maahantuonti tai tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus tapahtuu.

7. Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä 
mahdolliset päätösluonnokset kunkin 
sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa valmistus, 
maahantuonti tai tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus tapahtuu.

Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, joista 
säädetään 4 ja 7 kohdassa, se ottaa 
huomioon näiden toimivaltaisten 
viranomaisten mahdollisesti esittämät 
huomautukset.

Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, joista 
säädetään 4 kohdassa, se ottaa huomioon 
näiden toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisesti esittämät huomautukset.

9. Kemikaaliviraston ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
käsiteltävä 1–8 kohdan mukaisesti 
toimitettuja tietoja luottamuksellisina.

8. Kemikaaliviraston ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
käsiteltävä 1–7 kohdan mukaisesti 
toimitettuja tietoja luottamuksellisina.

10. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 4 ja 7 kohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

9. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 4 kohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Aikarajoja ei pitäisi asettaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 472
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehitykseen tarkoitetuille aineille asetettu 
aikaraja haittaa innovaatiota. On olemassa vaara, että tutkimushankkeet siirretään EU:n 
ulkopuolelle. Tämä vaarantaisi koulutusta vaativia työpaikkoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 473
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Aineita koskevan tutkimus- ja kehitystyön puitteissa optimointi edellyttää usein toistuvia 
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tutkimus- ja kehityssyklejä, joissa lähtökohdat ovat selvillä vasta edellisen syklin päätyttyä. 
Nämä tutkimus- ja kehityssyklit voivat olla hyvin aikaavieviä. Tuote- ja 
prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehitystä varten yhteisössä valmistettaville tai sinne 
tuotaville aineille myönnetty viiden vuoden pituinen vapautus 5 ja 19 artiklan soveltamisesta 
on tätä silmällä pitäen liian lyhyt, ja se olisi pidennettävä kymmeneen vuoteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan + Lena Ek

Tarkistus 474
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) riittävät tiedot tutkimus- ja 
kehittämisohjelmasta, jotta 
kemikaalivirasto voi tehdä kattavaan 
tietoon perustuvat päätökset 4 ja 7 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuote- ja prosessitutkimusta koskevat tiedot ovat usein erittäin luottamuksellisia kaupallisista 
syistä. Jos tutkimusohjelma on selitettävä kemikaalivirastolle, vaarana on, että luottamusta 
rikotaan. Kemikaalivirasto ei myöskään tarvitse yksityiskohtaista tietoa T&K-toiminnasta, 
jotta se voi tehdä ratkaisunsa tutkimuskäytössä olevan kemikaalin ympäristövaaroista. 
PPORD-ohjelman aikana ihmiset ja/tai ympäristö eivät merkittävällä tavalla altistu kyseiselle 
aineelle, valmisteelle tai tuotteelle, ja kemikaalivirasto voi aina muotoilla turvallisuusehtoja 
7 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti aineen ominaisuuksien pohjalta. 
Tarkistuksella:
– varmistetaan, että innovaatiota suojellaan luottamuksellisten liikesalaisuuksien 

tahattomalta paljastamiselta, 
– minimoidaan Reach-järjestelmästä tutkimusalalle aiheutuva hallinnollinen taakka 

(Callanan).

Useimmissa tapauksissa kemikaalivirasto ei tarvitse näitä luottamuksellisia tietoja. 
PPORD-ohjelman aikana ihmiset ja/tai ympäristö eivät merkittävällä tavalla altistu kyseiselle 
aineelle, valmisteelle tai tuotteelle, ja kemikaalivirasto voi aina muotoilla turvallisuusehtoja 
7 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti aineen ominaisuuksien pohjalta. T&K-toimintaa 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen ei siten pitäisi olla vakiovaatimus (Ek).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 475
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja 
sen varmistamiseksi, että ainetta tai 
valmistetta tai tuotetta, johon aine on 
sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen luetteloon 
kirjattujen asiakkaiden henkilöstö 
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 
saataville missään vaiheessa sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle 
jäävät määrät kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen.

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja 
sen varmistamiseksi, että ainetta tai 
valmistetta tai tuotetta, johon aine on 
sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen luetteloon 
kirjattujen asiakkaiden henkilöstö 
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 
saataville missään vaiheessa sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle 
jäävät määrät kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen ja että mahdolliset 
riskit ihmisten terveydelle ja/tai 
ympäristölle ovat riittävästi hallinnassa.

Or. en

Perustelu

Innovaation helpottamiseksi tutkimuksessa ja kehityksessä käytettävät aineet olisi 
vapautettava säännöstä. On kuitenkin lisättävä ehtoja, jotka koskevat mahdollisia riskejä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 476
7 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto voi päättää asettaa ehtoja 
sen varmistamiseksi, että ainetta tai 
valmistetta tai tuotetta, johon aine on 
sisällytetty, käsittelee ainoastaan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen luetteloon 
kirjattujen asiakkaiden henkilöstö 
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 

4. Kemikaalivirasto tarkistaa ilmoittajan 
toimittamien tietojen täydellisyyden. 
Kemikaalivirasto päättää toimenpiteistä, 
jotka on toteutettava, jotta aineen tai sitä 
sisältävien valmisteiden valmistukseen ja 
käyttöön liittyy mahdollisimman vähän 
riskejä erityisesti tuntemattomien 
vaaraominaisuuksien osalta. Tässä 
yhteydessä se voi muun muassa määrätä, 
että ainetta tai valmistetta tai tuotetta, johon 
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saataville missään vaiheessa sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle 
jäävät määrät kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen.

aine on sisällytetty, käsittelee ainoastaan 
2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen 
luetteloon kirjattujen asiakkaiden henkilöstö 
hyväksyttävästi kontrolloiduissa 
olosuhteissa, eikä sitä anneta yleisön 
saataville missään vaiheessa sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa, ja että jäljelle 
jäävät määrät kerätään loppusijoitusta varten 
poikkeusajan jälkeen.

Or. de

Perustelu

Jotta vältetään se, että tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen tarkoitettuja aineita 
koskevien tietoen puutteellisuus johtaa kohtuuttomiin riskeihin näiden aineiden 
valmistuksessa tai käytössä, ehdotamme, että kemikaalivirastolla on joka tapauksessa 
päätösvalta toteutettavista toimenpiteistä. Siten se voi määrätä lievemmistä toimenpiteistä sen 
mukaan, miten hyvin hakemuksen esittäjä voi osoittaa riskien hallinnan. Tällä tavoin 
varmistetaan - yhdessä 8 kohdan kanssa - myös se, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset saavat kaikissa tapauksissa tietoa tutkimus- ja kehityshankkeista.

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

Tarkistus 477
7 ARTIKLAN 8 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, joista 
säädetään 4 ja 7 kohdassa, se ottaa 
huomioon näiden toimivaltaisten 
viranomaisten mahdollisesti esittämät 
huomautukset.

Kun kemikaalivirasto tekee päätöksiä, joista 
säädetään 4 ja 7 kohdassa, se ottaa 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
huomautukset, joissa aineen valmistus, 
maahantuonti tai tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus tapahtuu.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on neuvoston direktiivissä 92/32/ETY säädetty nykyinen menettely, joka on 
osoittautunut toimivaksi ja jota ei siksi korvata Reach-asetuksella.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 478
8 ARTIKLA

8 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vältetään päällekkäinen sääntely (katso 2 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelut). Liittyy 
2 ja 4 artiklaan sekä 53 artiklan 5 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin (Oomen-Ruijten ym.).

Nämä säännökset sisältyvät nyt 2 artiklan 1 f kohtaan (uusi) ja liitteeseen I c (Foglietta ym.).
Uuden 2 artiklan johdosta (Roth Behrendt).

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

Tarkistus 479
9 ARTIKLA

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

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

(a) tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää: (a) tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää:
(i) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) 
tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään;

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

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

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

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

(iii) tiedot aineen valmistuksesta ja 
käyttötavasta (käyttötavoista) siten kuin 
liitteessä IV olevassa 3 jaksossa 
täsmennetään; näiden tietojen on katettava 
kaikki rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat
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sekä tätä varten tarkoitetut tuotanto- tai 
tuontimäärät, jos 1 tonni vuodessa 
saavutetaan tai ylitetään kulloinkin 
seuraavaan ylempään tai alempaan 
tonnimäärään pyöristettynä;

(iii a) tiedot aineen valmistuksesta ja 
käyttötavoista sekä kaikkien ilmoitettujen 
käyttötapojen luokittelu liitteen I aa 
mukaisiin käyttötapa- ja altistumisluokkiin.

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

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

(v) ohjeet aineen turvallisesta käytöstä siten 
kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa 
täsmennetään;
(vi) tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitteitä V–IX soveltamalla;

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

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

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

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

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

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

(a a) ajan tasalla oleva 
käyttöturvallisuustiedote liitteen I a 
mukaisesti;

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

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

(b a) rekisteröintivelvollisen ilmoitus siitä, 
miten aine sijoitetaan liitteen IV a 
mukaisiin riskisuuntautuneisiin 
etusijaluokkiin 1–3. Ensimmäistä virkettä 
ei sovelleta, jos on toteutettu 26 artiklan 



PE 357.817v01-00 72/159 AM\565897FI.doc

FI

mukainen ennakkorekisteröintimenettely.

Or. de

Perustelu

Periaatteen "yksi aine - yksi rekisteröinti" pohjalta luodaan lisäksi edellytykset 
riskisuuntautuneille tietovaatimuksille. Aineen suunniteltu käyttö on siksi ilmoitettava myös 
käyttö- ja altistumisluokkien yhteydessä. Tämä helpottaa myös tiedon kulkua. Sama koskee 
käyttöturvallisuustiedotteita. Itse laadittava etusijajärjestys on 11 artiklan mukaisten 
riskisuuntautuneiden tietovaatimusten edellytys ja sitä tarkastellaan arvioinnin yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 480
9 ARTIKLA

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

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

(a) tekninen asiakirja-aineisto, joka 
sisältää:

(a) tapauskohtainen asiakirja, joka sisältää:

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

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

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

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

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

(iii) tiedot aineen valmistuksesta ja 
käyttötavasta (käyttötavoista) siten kuin 
liitteessä IV olevassa 3 jaksossa 
täsmennetään; näiden tietojen on katettava 
kaikki rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat ja 
niissä on erityisesti osoitettava käyttötavat, 
joita ei suositella;

(iv) aineen luokituksen ja 
pakkausmerkinnät siten kuin liitteessä IV 
olevassa 4 jaksossa täsmennetään;
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(v) ohjeet aineen turvallisesta käytöstä siten 
kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa 
täsmennetään;
(vi) tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitteitä V–IX soveltamalla;

(a a) vaara-asiakirja, joka sisältää: 

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

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

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

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

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

(iii) testausta koskevat ehdotukset, jos 
11–13 artiklan soveltaminen edellyttää sitä;

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

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

(v) ilmoituksen siitä voidaanko hänen 
tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu 11 artiklaa soveltamalla muista kuin 
selkärankaisilla tehtävistä testeistä, voidaan 
jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa 10 vuoden ajan niiden 
esittämisestä;

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

(b) aineen vaarallisuusluokitus liitteen IV 
osastossa 4 määritellyllä tavalla; 

b a) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä 
on 1–10 tonnia, altistumistiedot liitteen IV 
osastossa 5 määritellyllä tavalla;
b b) tai aineet, joiden määrä on yli 
10 tonnia vuodessa, 
kemikaaliturvallisuusraportti 13 artiklan 
mukaisesti;
b c) käyttöturvallisuustiedote, jos se 
vaaditaan 29 artiklan mukaan, tai 
turvallista käyttöä koskevat ohjeet, 
sellaisina kuin niistä määrätään liitteessä 
IV/IC (uusi), mukaan luettuna ilmoitus 
siitä, mitä tietoja rekisteröinnin hakija 
pitää luottamuksellisina.

Or. en

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

Perustelu

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

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

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

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

4. Kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä on 1–10 tonnia, on esitettävä joitakin 
perustietoja altistumisesta, kun taas aineista, joiden määrä on yli 10 tonnia vuodessa, 
vaaditaan komission ehdotuksen tavoin kemikaaliturvallisuusraportti.

Nämä altistumistiedot pidetään yksinkertaisina, joten yritysten ei ole kohtuutonta 
antaa näitä tietoja. Niillä on kaksi tarkoitusta: ensinnäkin ne auttavat yrityksiä 
kehittämään käyttöturvallisuustiedotteita ja turvallista käyttöä koskevia ohjeita, ja 
toiseksi ne antavat kemikaalivirastolle tukea, kun se seuloo rekisteröintiasiakirjoja 
yksilöidäkseen aineet, joista on hankittava lisää tietoa.

5. Riskien hallintaa koskevat tiedot muodostavat myös rekisteröinnin osan. Kun kyseessä 
ovat vaaralliseksi luokitellut aineet, on toimitettava käyttöturvallisuustiedote. Ne on 
laadittava nyt voimassa olevan velvoitteen mukaisesti, ja niitä vaaditaan Reach-
ehdotuksen 29 artiklassa vaarallisiksi luokitelluilta aineilta. Kyseessä ei siis ole 
yritysten kannalta uusi rasitus. Kun kyseessä ovat aineet, joita ei ole luokiteltu 
vaarallisiksi, ja vain ne, turvallista käyttöä koskevat ohjeet on esitettävä osana 
rekisteröintiä. Turvallista käyttöä koskevat ohjeet sisältyvät jo komission ehdotuksen 
liitteen IV jaksoon 5, ja ne sisältävät kahdeksan käyttöturvallisuustiedotteen 
16 kohdasta, jotka liittyvät riskien hallintaan. Tällä vältetään koottavien tietojen 
päällekkäisyys (liittyy 5 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 481
9 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

Asetuksen 5 artiklassa tai 6 artiklan 1 tai 
4 kohdassa vaaditun rekisteröinnin on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 

Edellä 5 artiklan mukaisesti vaadittavan 
rekisteröintihakemuksen liitteenä on 
toimitettava kaikki hakemuksen esittäjän 
käytettävissä olevat tiedot aineesta. 
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täsmentämässä lomakkeessa: Rekisteröintihakemusta ei oteta 
käsiteltäväksi, ellei se sisällä vähintään 
seuraavia tietoja kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa:

Or. de

Perustelu

Periaatteen "yksi aine - yksi rekisteröinti" mukaisesti aineita koskevia tietoja ei pitäisi koota 
valmistaja/maahantuojakohtaisesti vaan ainekohtaisesti. Rekisteröintivelvollisen on 
periaatteessa esitettävä kaikki käytettävissään olevat tiedot, ja rekisteröinnin toteuttaminen 
edellyttää joka tapauksessa "perustietoja".

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 482
9 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

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

Asetuksen 5 artiklassa tai 6 artiklan 
1 kohdassa vaaditun ainetta tai aineryhmää 
koskevan rekisteröinnin on sisällettävä 
kaikki seuraavat tiedot kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa:

Or. en

Perustelu

Tällä helpotetaan interpoloinnin käyttöä ja varmistetaan yhdenmukaisuus liitteen IX jakson 
1.5 kanssa: Aineita, joiden fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset 
ominaisuudet ovat todennäköisesti samanlaisia tai noudattavat säännöllistä kaavaa 
rakenteellisen samankaltaisuuden johdosta, voidaan tarkastella ryhmänä tai aineiden 
"kategoriana". Ryhmäkäsitteen soveltaminen edellyttää, että fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet, ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset ja ympäristövaikutukset tai 
käyttäytyminen ympäristössä voidaan ennustaa ryhmään kuuluvaa vertailuainetta koskevista 
tiedoista interpoloimalla ryhmän toisiin aineisiin. Täten jokaista ainetta ei tarvitse testata 
jokaisen päätepisteen suhteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Tarkistus 483
9 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

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

Asetuksen 5 artiklassa tai 6 artiklan 1 tai 
4 kohdassa vaaditun ainetta tai 
samanlaisten aineiden luokkaa koskevan 
rekisteröinnin on sisällettävä kaikki 
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa:

Or. en

Perustelu

Tunnustetaan se, että aineiden kategoria, jolla on vastaavat/samanlaiset ominaisuudet, 
voidaan sisällyttää yhteen rekisteröintiin, jotta rekisteröintitapausten määrä voidaan 
minimoida.

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

Hennicot-Schoepges 

Tarkistus 484
9 ARTIKLAN A KOHTA

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

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

(a) tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää: (a) tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää:
(i) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) 
tunnistetiedot siten kuin liitteessä IV 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(vi) kun kyseessä ovat aineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan yli 10 tonnia, ja
aineet, joita valmistetaan tai tuodaan
1–10 tonnia, ja jos ainetta pidetään 
20 a artiklassa tarkoitetun 
etusijajärjestyksen mukaisesti 
potentiaalisesti korkean riskin aineena, 
tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu liitettä 
IV a (tietopaketti) soveltamalla, sekä 
tiivistelmät kaikista muista käytettävissä 
olevista tiedoista, joita rekisteröijä pitää 
tärkeinä riskin arviointia varten;

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

(vii) kun kyseessä ovat aineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan yli 10 tonnia, ja 
aineet, joita valmistetaan tai tuodaan 
1–10 tonnia, ja jos ainetta pidetään 
21 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
etusijajärjestyksen mukaisesti 
potentiaalisesti korkean riskin aineena, 
alkuperäiset tutkimusraportit tai selkeät
tutkimustiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitettä IV a (tietopaketti) soveltamalla, sekä 
tiivistelmät kaikista muista käytettävissä 
olevista tiedoista, joita rekisteröijä pitää 
tärkeinä riskin arviointia varten;

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

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

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

(ix) ehdotuksen liitteiden VII ja VIII 
soveltamisesta ja liitteen IX huomioon 
ottamisesta johtuvien tietojen tuottamisesta, 
jos kemikaaliturvallisuusraportin 
johtopäätökset viittaavat siihen, että 
lisätiedot ovat tarpeen;

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
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tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

(x a) kirjallisen ilmoituksen siitä, että 
rekisteröijällä on käytettävissään 
alkuperäiset tutkimukset, joista selkeät 
tutkimustiivistelmät on laadittu. 
Rekisteröijän on kemikaaliviraston 
pyynnöstä osoitettava, että hän omistaa 
nämä tutkimukset tai että hänellä on 
laillinen oikeus niiden käyttöön.

Or. en

Perustelu

Tunnustetaan liitteen IX 1.5 kohdassa kuvattu käsite, jonka mukaan aineiden kategoria, jolla 
on vastaavat/samanlaiset ominaisuudet, voidaan sisällyttää yhteen rekisteröintiin, jotta 
rekisteröintiasiakirjojen määrä voidaan minimoida.

"Selkeä tiivistelmä" on määriteltävä huolellisesti, koska sitä käytetään muissa aloitteissa, 
esim. OECD:n HPV ohjelmassa. OECD:n vaatimusten tulevat muutokset saattavat vaikuttaa 
rekisteröintiasiakirjoja koskeviin vaatimuksiin. Tämän täytäntöönpano ei ole käytännössä 
mahdollista. Turhan hallinnollisen työn ja mahdollisten virheiden välttämiseksi tutkimuksesta 
pitäisi voida jättää raportti eikä esittää siitä uutta yhteenvetoa. Tämä vähentäisi 
huomattavasti hallinnollista taakkaa ja edistäisi toimivuutta.

2. Rekisteröinti, mukaan luettuna riskipohjainen etusijajärjestys: Riski, ei pelkkä vuotuinen 
määrä, on sopiva kriteeri suuririskisten aineiden yksilöintiä varten. Siksi 
rekisteröintiprosessin on sisällettävä riskiin perustuva etusijajärjestelmä. Yhteenliittymien 
muodostamista ennakkorekisteröintiä varten kannustetaan, mutta se säilyy vapaaehtoisena. 
Selkärankaisilla tehtyjen tutkimusten tulosten jakaminen on pakollista. 
CEFICin uusi ehdotus sisältää seuraavat:

– Pakollinen ennakkorekisteröinti 30 000 aineelle puolentoista vuoden kuluessa.
– Tietopaketti kaikista yli 10 tonnin määräisistä aineista lähtökohdaksi porrastetulle riskien 
arvioinnille ja etusijajärjestykselle (10 tonnin määrän alittavista aineista tarvitaan vain 
aiheelliset tiedot). Tämä tietopaketti on toimitettava kemikaalivirastolle viiden vuoden 
kuluessa Reach-järjestelmän voimaantulosta. 
– Yli 1 000 tonnin määräiset aineet ja CMR-aineet rekisteröitävä viiden vuoden kuluessa. 
– Etusijalle sellaisten aineiden rekisteröinti joiden määrä on 1 000–1 tonnia, lähetettävä 
kemikaalivirastolle viiden vuoden kuluessa.
– Rekisteröinti:
7 vuotta Reach-järjestelmän voimaantulon jälkeen: aineet, joiden määrä on 
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1 000–1 tonnia + aineet, joiden määrä on alle 100 tonnia, ja jotka aiheuttavat erityisen 
suurta huolta
9 vuotta: vähäistä huolta aiheuttavat aineet, joiden määrä on 100–1 tonnia
11 vuotta: vähäistä huolta aiheuttavat aineet, joiden määrä on alle 10 tonnia.

Rekisteröintiasiakirjan kiinteänä osana kunkin rekisteröijän olisi oltava velvollinen antamaan 
lausunto, jonka mukaan hänellä on ollut käytössään selkeän tiivistelmän perustan 
muodostavat alkuperäiset tutkimukset. Tällaisen käytettävyyden mahdollistaa: rekisteröijä 
omistaa tutkimuksen; hänellä on lupa käyttää alkuperäistä tutkimusta tai tutkimus on 
julkaistu / saatavissa julkisesti (virallinen lehti, tieteellinen julkaisu jne.). Muussa 
tapauksessa yrityksiä, jotka ovat toimittaneet selkeän tiivistelmän aikaisemmin ohjelmissa, 
joissa selkeitä tiivistelmiä on julkaistu (esim. OECD:n HPV-kemikaaliohjelma, 
EPA-ohjelma), rankaistaisiin. Siipeilijät voisivat käyttää näitä tiivistelmiä rekisteröinteihin 
osallistumatta taloudellisesti tutkimuksiin. 

Liittyy tarkistuksiin, joita on esitetty 20 a artiklaan ja 21 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 485
9 ARTIKLAN A KOHDAN III ALAKOHTA

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

iii) tiedot aineen valmistuksesta ja 
käyttötavan (käyttötapojen) 
altistumisluokista siten kuin liitteessä IV 
olevassa 3 jaksossa täsmennetään; näiden 
tietojen on katettava kaikki rekisteröijän 
yksilöityjen käyttötapojen altistumisluokat; 
käyttäjien, jotka eivät itse ole valmistajia tai 
maahantuojia, on näiden tietojen pohjalta 
voitava käyttää ainetta turvallisesti 
ilmoitetussa altistumisluokassa ilman 
lisätestejä ja ilman omien 
riskinhallintatoimenpiteiden selvittämistä;

Or. de

Perustelu

Jos altistumisluokkia ei määritellä selkeästi ennalta, kemikaalien jatkokäyttäjillä ei ole 
oikeus- ja suunnitteluvarmuutta. Siksi asetusluonnokseen olisi sisällytettävä luettelo, jossa 
esitetään koko alan kattavat altistumisluokat, jotka käsittävät kaikki sovellukset. Tämä ei 
ainoastaan lisäisi järjestelmän käytännön toimivuutta vaan turvaisi myös jatkokäyttäjien 
oikeusvarmuuden ja ratkaisisi suurelta osin taitotieto-ongelmat, joita jatkokäyttäjillä saattaa 
olla.



PE 357.817v01-00 80/159 AM\565897FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 486
9 ARTIKLAN A KOHDAN VI ALAKOHTA

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

vi) tiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitteitä V–IX soveltamalla, tai tiivistelmä 
vastaavista Euroopan unionin muiden 
säädösten mukaisesti jo kootuista kyseisiä 
aineita koskevista tiedoista. 
Kemikaalivirasto laatii luettelon sellaisista 
Euroopan unionin muiden säädösten 
mukaisesti kootuista eri aineita koskevista 
tiedoista, joiden katsotaan vastaavan tämän 
asetuksen mukaisesti vaadittuja tietoja , ja 
päivittää sitä säännöllisesti;

Or. it

Perustelu

Muiden yhteisön säädösten mukaisesti jo koottuja kyseisiä aineita koskevia tietoja olisi 
voitava käyttää ilman enempiä muutoksia tai uudelleenmuotoiluja.

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

Tarkistus 487
9 ARTIKLAN A KOHDAN VI JA VII ALAKOHTA

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

vi) aineille, joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan yli kymmenen tonnia, ja aineille, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
1-10 tonnia, jos aineen katsotaan 
mahdollisesti aiheuttavan korkean riskin 
21 a artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
prioriteettien perusteella, tiivistelmät 
tiedoista, jotka on saatu liitettä VI
(tietopaketti) soveltamalla, ja tiivistelmät 
kaikista muista tärkeistä saatavilla olevista 
tiedoista, joita rekisteröijä pitää oleellisina 
riskien arvioimisen kannalta. 

vii) selkeät tutkimustiivistelmät tiedoista, 
jotka on saatu liitteitä V–IX soveltamalla, 

vii) aineille, joita valmistetaan tai tuodaan 
yli kymmenen tonnia, ja aineille, joita 
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jos sitä edellytetään liitteen I mukaisesti; valmistetaan tai tuodaan maahan 
1-10 tonnia, jos aineen katsotaan 
mahdollisesti aiheuttavan korkean riskin 
21 a artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
prioriteettien perusteella, alkuperäiset 
tutkimusraportit tai selkeät 
tutkimustiivistelmät tiedoista, jotka on saatu 
liitettä VI (tietopaketti) soveltamalla, ja 
kaikista muista tärkeistä saatavilla olevista 
tiedoista, joita rekisteröijä pitää oleellisina 
riskien arvioimisen kannalta.

Or. it

Perustelu

On tärkeää määritellä tarkasti, mitä “selkeällä tutkimustiivistelmällä” tarkoitetaan, koska 
ilmaisua käytetään myös muiden aloitteiden, mm. OECD:n HPV-ohjelman yhteydessä. Kaikki 
mahdolliset muutokset OECD:n vaatimuksiin voisivat vaikuttaa rekisteröintiin liittyviin 
vaatimuksiin. Tämä olisi hankalaa. Turhan työn ja mahdollisten virheiden välttämiseksi, 
voitaisiin laatia tutkimusraportti uuden tiivistelmän laatimisen sijaan. Tämä vähentäisi 
huomattavasti byrokratiaa ja olisi käytännöllisempää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 488
9 ARTIKLAN A KOHDAN VII ALAKOHTA

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

vii) selkeät tutkimustiivistelmät tiedoista, 
jotka on saatu liitteitä V–IX soveltamalla, 
jos sitä edellytetään liitteen I mukaisesti, tai 
Euroopan unionin muiden säädösten 
mukaisesti jo laaditut kyseisiä aineita 
koskevat selkeät tutkimustiivistelmät;

Or. it

Perustelu

Kyseisistä aineista Euroopan unionin muiden säädösten mukaisesti jo koottuja tietoja pitäisi 
voida käyttää ilman muutoksia tai uudelleen muotoilua. Liittyy 9 artiklan a kohdan vi 
alakohtaan tehtyyn tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 489
9 ARTIKLAN A KOHDAN VIII ALAKOHTA

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

(viii) ilmoituksen siitä, onko tietoja tuotettu 
selkärankaisilla tehdyillä testeillä, mukaan 
luettuna tiedot siitä, mitä testejä 
selkärankaisilla on tehty sekä tiedot 
käytettyjen eläinten määrästä;

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon pyrkimys vähentää eläinkokeita ja tässä asetuksessa tavoiteltu 
selkärankaisten eläinten käytön vähentäminen, olisi annettava tiedot suoritetuista 
eläinkokeista ja käytettyjen eläinten määrästä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 490
9 ARTIKLAN A KOHDAN IX ALAKOHTA

ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden VII–IX soveltaminen edellyttää 
sitä;

Or. de

Perustelu

9 artiklan a kohdan ix alakohta on ristiriidassa liitteen IV vaiheen 4 kanssa:
9 artiklan mukaan teknisten asiakirjojen on sisällettävä testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen sitä edellyttää. Liitteessä IV kuitenkin todetaan selkeästi, että 
liitteiden V ja VI mukaiset tiedot on hankittava, eikä ehdotusta aseteta sen edellytykseksi:
"Vaihe 4. Tuotetaan uusia tietoja / ehdotetaan testausstrategiaa
Joissakin tapauksissa ei tarvitse tuottaa uusia tietoja. Jos kuitenkin tiedoissa on puute, joka 
on korjattava, on hankittava uutta tietoa (liitteet V ja VI) tai ehdotettava testausstrategiaa 
(liitteet VII ja VIII) tonnimäärästä riippuen."
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato

Tarkistus 491
9 ARTIKLAN A KOHDAN IX–XA ALAKOHTA (uusi)

(ix) testausta koskevat ehdotukset, jos 
liitteiden V–IX soveltaminen edellyttää sitä;

(ix) ehdotus liitteiden VII–VIII 
soveltamisesta ja liitteessä IX esitetyistä 
havainnoista saatujen tietojen antamiseksi, 
jos kemikaaliturvallisuusraportin 
johtopäätökset osoittavat, että kyseiset 
lisätiedot ovat tarpeen;

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan myöhempien 
rekisteröijien kanssa;

(x a) kirjallinen ilmoitus siitä, että kaikki 
alkuperäiset tutkimusraportit, joihin esitetyt 
tiivistelmät tai tutkimustiivistelmät 
perustuvat, ovat rekisteröijän käytettävissä; 
rekisteröijä osoittaa kemikaaliviraston 
pyynnöstä, että hän on kyseisten 
tutkimusten haltija tai että ne ovat laillisesti 
hänen käytettävissään.

Or. it

Perustelu

Osana rekisteröintiä jokaisella rekisteröijällä olisi oltava velvollisuus osoittaa, että 
alkuperäiset tutkimukset, joihin tutkimustiivistelmät perustuvat, ovat hänen käytettävissään. 
On tarkistettava (a) että rekisteröijä on tutkimuksien haltija, (b) että hänellä on tietojen 
käyttölupa tai (c) että ensin tehty tutkimus on julkinen. Tällä tarkistuksella pyritään estämään
mahdollinen kyseisten tutkimusten luvaton taloudellinen hyväksikäyttö.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 492
9 ARTIKLAN A KOHDAN X ALAKOHTA

(x) ilmoituksen siitä, suostuuko hän siihen, 
että hänen tiivistelmänsä ja selkeät 
tutkimustiivistelmänsä tiedoista, jotka on 
saatu liitteitä V–VIII soveltamalla muista 
kuin selkärankaisilla tehtävistä testeistä, 
voidaan jakaa maksua vastaan 
myöhempien rekisteröijien kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aiheutuu OSOR-paketista (Sacconi ym.).

Tarkistuksella varmistetaan, että pakollinen tietojen jakaminen ulotetaan tietoihin, jotka on 
saatu muista kuin eläimillä tehdyistä kokeista. (Davies).

9 artiklan a kohdan x alakohdan poistamisella halutaan poistaa testitulosten haltijan 
mahdollisuus päättää siitä, suostuuko hän jakamaan tiedot muista kuin selkärankaisilla 
tehdyistä tutkimuksista. Tämän kohdan poistaminen on ratkaisevan tärkeä, jotta voitaisiin 
ottaa käyttöön periaate kaikkien tietojen pakollisesta jakamisesta kohtuullista, suhteutettua 
korvausta vastaan (toistaiseksi ei ole päätetty, minkä verran tiedonsaajan on maksettava 
tietojen haltijalle). Tämä kohta on äärimmäisen tärkeä varsinkin pk-yrityksille, sillä näin 
voidaan alentaa huomattavasti REACH-toimenpiteistä niille aiheutuvia kustannuksia. 
Tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin 
tarkistuksiin (Vernola ja muut).
9 artiklan a kohdan x alakohdan poistamisen tarkoituksena on ottaa käyttöön periaate, joka 
takaa kaikkien tietojen saatavuuden. Tarkistus liittyy 23 artiklan 4 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen (Foglietta ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 493
9 ARTIKLAN A KOHDAN X A ALAKOHTA (uusi)

(x a) arvion siitä täyttyvätkö liitteessä XII 
esitetyt hitaasti hajoavien, biokertyvien ja 
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myrkyllisten aineiden sekä erittäin hitaasti 
hajoavien ja erittäin paljon biokertyvien 
aineiden tunnistamisen kriteerit, jos sitä ei 
vaadita 13 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus nostaa vaadittua tietotasoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 494
9 ARTIKLAN A KOHDAN X A JA X B ALAKOHTA (uusi)

(x a) altistumistiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty liitteen IV jaksossa 6 (uusi), kun 
kyseessä ovat aineet, joiden määrät ovat 
1–10 tonnia;
(x b) kopio käyttöturvallisuustiedotteesta, 
kun kyseessä ovat luokitellut aineet;

Or. en

Perustelu

Jotta määrältään vähäisiä aineita voidaan alustavasti seuloa mahdollisen riskin pohjalta, 
tarvitaan altistumista koskevia perustietoja. Tällöin voidaan kiinnittää enemmän huomiota 
tietojen hankkimiseen aineista, joiden tapauksessa altistumista pidetään merkittävänä tai 
vaikeasti arvioitavana, sekä mahdollistetaan riskien alustava arviointi. Virallisen valvonnan 
mahdollistamiseksi kemikaaliviraston tietokannan olisi myös sisällettävä 
käyttöturvallisuustiedotteiden hakemisto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 495
9 ARTIKLAN B KOHTA

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

Or. de

Perustelu

Liittyy 13 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 496
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jättäessään a ja b alakohdan mukaisesti 
tietoja rekisteröintiä varten hakija voi 
samalla pyytää, että määrättyjä asiakirjoja 
tai niiden osia käsitellään 
luottamuksellisesti. Hakijan on 
perusteltava pyyntönsä. Tiedot 
vastaanottava viranomainen päättää 
116 artiklan perusteella, mitä tietoja on 
käsiteltävä luottamuksellisina.

Or. it

Perustelu

Lisätään esittelijän jättämään tarkistukseen 21 viittaus luottamuksellisuutta koskevaan 
116 artiklaan.

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

Tarkistus 497
9 ARTIKLAN 1 A ALAKOHTA 1 A (uusi)

Edellä 1 kohdassa vaaditut ja muiden 
Euroopan unionin tai kansainvälisten 
säädösten ja/tai kemikaaliohjelmien 
mukaisesti laaditut tiedot voidaan esittää 
alkuperäisessä muodossaan.
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Or. en

Perustelu

Kun kyseessä ovat aineista jo kerätyt tiedot tai kootut raportit, jotka on tuotettu muissa EU:n 
ohjelmissa tai säädöksissä tai kansainvälisissä yhteyksissä, ne olisi sallittava ja esitettävä 
sellaisenaan ilman muutoksia ja/tai tarpeetonta uudelleenmuokkausta. Tällaisia ohjelmia 
ovat esim. OECD:n SIDS (Safety Information Data Sets), ICCA/HPV-kemikaaliarviointi, 
ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan riskin arviointihanke HERA, joka koskee kodeissa 
pyykinpesuun ja siivoukseen käytettäviä kemikaaleja, sekä yksittäisiä kemikaaleja koskevat 
ECETOC-selvitykset (European Toxicology & Ecotoxicology Centre).

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

Tarkistus 498
10 ARTIKLA

Yhteenliittymän jäsenten yhteinen tietojen 
toimittaminen

Usean rekisteröijän yhteinen tietojen 
toimittaminen

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

1. Sanotun rajoittamatta 2 kohdan 
soveltamista, seuraavaa sovelletaan jos yksi
tai useampi valmistaja aikoo valmistaa ja/tai 
yksi tai useampi maahantuoja aikoo tuoda 
maahan ainetta yhteisössä:

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

Kunkin rekisteröijän on toimitettava 
erikseen 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
a alakohdan i, ii ja iii ja viii alakohdassa 
täsmennetyt tiedot.

Valitun yhden valmistajan tai 
maahantuojan, joka toimittaa tiedot 
yhteenliittymän muiden jäsenten puolesta, 
on toimitettava 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan iv, vi, vii ja ix 
alakohdassa täsmennetyt tiedot.
Yhteenliittymän jäsenet voivat itse päättää, 
toimittavatko ne 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan v alakohdassa ja 
b alakohdassa täsmennetyt tiedot erikseen 

Rekisteröijät voivat itse päättää, 
toimittavatko ne 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan v alakohdassa ja 
b alakohdassa täsmennetyt tiedot erikseen 



PE 357.817v01-00 88/159 AM\565897FI.doc

FI

vai toimittaako valittu valmistaja tai 
maahantuoja nämä tiedot muiden puolesta.

vai toimittaako yksi tai useampi valmistaja 
tai maahantuoja ('päärekisteröijät') nämä 
tiedot muiden puolesta.

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

2. Mitä tulee 9 a artiklan iv, vi, vii ja 
ix kohdassa yksilöityihin tietoihin, ne 
esittää vain yksi tai useampi valmistaja tai 
maahantuoja ('päärekisteröijät') muiden 
valmistajien tai maahantuojien 
suostumuksella. Jos rekisteröijä on 
enemmistön kanssa eri mieltä 9 a artiklan
iv, vi ja/tai vii kohdassa yksilöityjen tietojen 
valinnasta, hänen on esitettävä selvitys 
erimielisyyden luonteesta sekä kaikki 
oheistiedot, joita hän pitää tarpeellisina.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuspaketissa esitellään ajatus "yksi aine - yksi rekisteröinti" (OSOR), ja se liittyy 
samojen esittäjien II osastoon esittämiin tarkistuksiin. Tavoitteena on varmistaa - vähintään 
vaaratietojen osalta - kutakin ainetta koskeva johdonmukainen tietopaketti, jonka ala kehittää 
vakaalta ja luotettavalta pohjalta. Tällä varmistetaan parempien riskinhallintamenettelyjen 
kehittäminen rekisteröijille ja käyttäjille yhtenäisten johdonmukaisten vaaratietojen pohjalta. 
Mahdollisesti luottamukselliset tiedot (esim. käyttötavoista) voidaan välittää suoraan
kemikaalivirastolle. Tämä ei merkitse pakollista yhteenliittymistä, koska rekisteröijät voivat 
joustavasti päättää yhteistyöstä. Lisäksi voidaan yksilöidä ja perustella erimielisyydet tietojen 
valinnasta ja/tai luokittelusta ja merkinnästä.

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

Tarkistus 499
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jos aineen valmistajien ryhmä velvoitetaan jakamaan tietoa, saatetaan rikkoa 
luottamuksellisuutta vastaan ja siten vaarantaa tietojen yhteinen jättäminen. Tämä ongelma 
voidaan välttää käyttämällä erillistä organisaatiota tai kolmatta osapuolta, jonka 
yhteenliittymä asettaa edustamaan valmistajaryhmän etuja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 500
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo 
valmistaa ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo tuoda maahan ainetta 
yhteisössä, ne voivat muodostaa 
yhteenliittymän rekisteröintiä varten. 
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alakohdan mukaisesti.
Yhteenliittymän kunkin jäsenen on 
toimitettava erikseen 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan i, ii ja iii 
ja viii alakohdassa täsmennetyt tiedot.

Komissio laatii oikeudelliselta asemaltaan 
mahdollisimman korkeatasoiset ohjeet, 
jotka auttavat yrityksiä soveltamaan 
kilpailulainsäädäntöä oikein niiden 
muodostaessa tällaisia yhteenliittymiä. 

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

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

Kukin yhteenliittymä voi esittää 9 artiklan 
1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa 
yksilöidyt tiedot myös yhteisesti.

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

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

Or. en

Perustelu

Ohjeet auttavat merkittävällä tavalla yrityksiä, kun ne muodostavat yhteenliittymän, 
hallinnoivat sitä ja tapaavat toisiaan kannustaakseen kilpailusääntöjen noudattamista ja 
välttääkseen mahdollisia rikkomistapauksia.

Kun tietoja jätetään yhteisesti, riittää että tietoja muiden puolesta jättävä 
valmistaja/maahantuoja esittää 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan viii alakohdan mukaisen 
ilmoituksen. Myös 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut tiedot pitäisi 
voida esittää yhteisesti, jos yhteenliittymän jäsenet niin sopivat; muussa tapauksessa 
yhteenliittymän merkitys rajoittuu.

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

Tarkistus 501
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Selkärankaisilla tehdyistä eläinkokeista ja 
kaikista muista rekisteröintiin vaadittavista 
kokeista saatujen tietojen jakamisen on 
oltava pakollista.

Jotta varmistettaisiin pk-yritysten ja niiden 
järjestöjen osallistuminen, on edistettävä 
sekä julkisten yhteenliittymien että 
julkisista ja yksityisistä toimijoista 
koostuvien yhteenliittymien muodostamista.

Or. it

Perustelu

Tämän tarkistuksen taustalla on tarve yksinkertaistaa rekisteröintimenettelyä ja ennen 
kaikkea alentaa ja järkeistää pk-yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Tarkistuksella pyritään 
takaamaan pk-yritysten ja niiden järjestöjen pääsy mukaan yhteenliittymiin tavoitteena 
samalla estää määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Tämä tarkistus liittyy muihin 
aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 502
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Selkärankaisilla tehdyistä eläinkokeista ja 
kaikista muista rekisteröintiin vaadittavista 
kokeista saatujen tietojen jakamisen on 
oltava pakollista.

Or. it



PE 357.817v01-00 92/159 AM\565897FI.doc

FI

Perustelu

Tämän tarkistuksen taustalla on tarve yksinkertaistaa rekisteröintimenettelyä ja ennen 
kaikkea alentaa ja järkeistää pk-yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Tämä tarkistus liittyy 
muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 503
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa 
rekisteröintimaksun, joka määräytyy 
kemikaaliviraston vahvistamien kriteerien 
perusteella. 

Or. it

Perustelu

Kemikaaliviraston on vahvistettava kriteerit, joiden perusteella rekisteröintimaksu 
suhteutetaan. Tämä tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston 
artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 504
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Rekisteröijät, jotka ovat yhteenliittymän 
jäseniä, päättävät keskenään, minkä osan 
rekisteröintimaksusta he maksavat.

Or. nl
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Perustelu

Rekisteröijien on päätettävä keskenään, minkä osan rekisteröintimaksusta kukin heistä 
maksaa. Tässä tavoin yhteenliittymässä on mahdollista sopia, että osapuolen, joka tuottaa 
suuria määriä rekisteröitävää ainetta, on maksettava suurempi osuus rekisteröintimaksusta. 
Tämä kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan yhteenliittymiin, ja siten ne voivat pitää 
kustannuksensa pieninä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 505
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Jos kustannusten alentaminen rajoitetaan kolmannekseen, vähennetään mielenkiintoa 
muodostaa suurempia kuin kahden osapuolen yhteenliittymiä. Vain kahdesta jäsenestä 
koostuva yhteenliittymä hyötyy sen muodostamisesta. Jos kustannukset kuitenkin jaetaan 
tasan, myös suurempien yhteenliittymien muodostamisesta tulee houkuttelevaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Tarkistus 506
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

Jos kustannusten alentaminen rajoitetaan kolmannekseen, vähennetään mielenkiintoa 
muodostaa suurempia kuin kahden osapuolen yhteenliittymiä. Vain kahdesta jäsenestä 
koostuva yhteenliittymä hyötyy sen muodostamisesta. Jos kustannukset kuitenkin jaetaan 
tasan, myös suurempien yhteenliittymien muodostamisesta tulee houkuttelevaa.

Liittyy tarkistuksiin, joita on esitetty 17 artiklan 2 kohtaan sekä 25 artiklan 5 ja 6 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Antonios Trakatellis

Tarkistus 507
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin yhteenliittymä päättää sisäisesti 
rekisteröintimaksujen jakautumisesta.

Or. sv

Perustelu

Vapaaehtoisuuden pohjalta toimivissa yhteenliittymissä jäsenten on voitava itse päättää 
kustannusten jakautumisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 508
11 ARTIKLA

11 artikla Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kun sovelletaan uutta järjestelmää, joka perustuu määrään JA riskiin, tämä artikla ei enää 
ole tarpeen (Oomen-Ruijten ym.).

Edellä olevat artiklat korvataan 21 artiklaan tehdyillä muutoksilla (Foglietta ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 509
11 ARTIKLA

Tonnimäärän mukaisesti toimitettavat 
tiedot

Riskin mukaisesti toimitettavat tiedot

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

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

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

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, jotka kuuluvat riskiluokkaan 1;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, jotka kuuluvat riskiluokkaan 2;

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

(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteessä VII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, jotka kuuluvat 
riskiluokkaan 3;

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

(d) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteissä VII ja VIII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, jotka kuuluvat 
riskiluokkaan 4.

2. Heti kun jo rekisteröidyn aineen määrä 
saavuttaa seuraavan tonnimääräisen 
kynnysarvon, on 1 kohdan mukaisesti 

Poistetaan.
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edellytetyt asianmukaiset lisätiedot sekä 
näihin lisätietoihin perustuvat mahdolliset 
rekisteröinnin muiden osien 
ajantasaistukset toimitettava 
kemikaalivirastolle.

Or. de

Perustelu

Siirrytään määräpohjaisesta lähestymistavasta riskipohjaiseen lähestymistapaan: ratkaisevaa 
ei ole aineen määrä vaan sen aiheuttama riski. Riski on tässä yhteydessä aineen 
vaarallisuuden ja määrän sekä sille altistumisen funktio. Riskin arvioimiseen tarvitaan 
etukäteen rajoitetusti tietoa. Liitteissä muodostetaan riskiluokat, joihin tietovaatimuksia 
sisältävä 11 artikla liittyy. 

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

Tarkistus 510
11 ARTIKLA

Tonnimäärän mukaisesti toimitettavat 
tiedot

Riskin mukaisesti toimitettavat tiedot

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

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

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

(a) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
testausehdotukset liitteen VIII mukaisten 
tietojen saamiseksi aineista, jotka 
rekisteröintivelvollinen on 9 artiklan 
c kohdan mukaisesti liitteen IV a 
yhteydessä luokitellut etusijaluokkaan 1;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
testausehdotukset liitteen VIII mukaisten 
tietojen saamiseksi aineista, jotka 
rekisteröintivelvollinen on 9 artiklan 
c kohdan mukaisesti liitteen IV a 
yhteydessä luokitellut etusijaluokkaan 2;
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(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteessä VII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(c) liitteessä V täsmennetyt tiedot aineista, 
jotka rekisteröintivelvollinen on 9 artiklan 
c kohdan mukaisesti liitteen IV a 
yhteydessä luokitellut etusijaluokkaan 3.

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Teknisiä asiakirjoja koskevat tietovaatimukset on tehtävä riippuvaisiksi aineen käyttöön 
liittyvistä riskeistä eikä yksinomaan tuotetuista/tuoduista määristä. Siksi kokonaismäärän 
ohella ratkaisevia ovat ennen kaikkea toksisuus ja käyttötavat. Uudella liitteellä IV a 
kehitetään toteuttamiskelpoinen riskiluokitusväline.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 511
11 ARTIKLAN OTSIKKO

Tonnimäärän mukaisesti toimitettavat tiedot Tonnimäärän ja huolestuttavuuden 
mukaisesti toimitettavat tiedot

Or. nl

Perustelu

Tietojen on oltava sidoksissa määrään ja huolestuttavuuteen. Tässä artiklassa ehdotetut 
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määrät on sen vuoksi yhdistetty huolestuttavuuteen (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 512
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot ja 
testausehdotukset, joihin liittyy 
selkärankaisilla tehtäviä testejä, näiden 
tietojen saamiseksi niistä aineista, joita 
valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo 
maahan yhden tonnin tai enemmän 
vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
testausehdotukset, joihin liittyy 
selkärankaisilla tehtäviä testejä, näiden 
tietojen saamiseksi niistä aineista, joita 
valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo 
maahan 10 tonnia tai enemmän vuodessa;

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

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Liittyy johdanto-osan 47 kappaleeseen ehdotettuun tarkistukseen. Jotta voidaan vähentää 
eläinkokeita ja säästää alan kustannuksia, ja koska eläinkokeista saatavia tietoja olisi 
esitettävä vain, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin kannalta tarpeen, liitteissä V ja VI 
yksilöityjen tietojen saamiseksi olisi myös esitettävä testausehdotuksia, jotka sisältävät 
selkärankaisilla tehtäviä testejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 513
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE JA A KOHTA

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

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

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

(a) kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä 
on yksi tonni tai enemmän valmistajaa tai 
maahantuojaa kohti vuodessa, valmistajan 
tai maahantuojan käytössä olevat tiedot 
aineen fysikaalis-kemiallisista sekä 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
vaikuttavista ominaisuuksista, mukaan 
luettuna vähintään tiedot liitteessä V 
yksilöidyistä fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että kun kyseessä ovat aineet, joiden määrä on 
1–10 tonnia, niitä koskevissa vaaratiedoissa on annettava kaikki saatavissa olevat tiedot, 
mukaan luettuna vähimmäistiedot fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista liitteen V 
mukaisesti.
Kustannusten alentamiseksi kaikki liitteessä V esitetyt tiedot vaaditaan vain aineista, jotka on 
seulonnassa (esitetty jäljempänä) yksilöity aineiksi, jotka voivat aiheuttaa korkean riskin. 
Muista aineista on esitettävä vain tiedot, jotka ovat jo saatavilla (liittyy 5 artiklan 4 kohtaan 
esitettyyn tarkistukseen).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 514
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) liitteessä V olevassa 5 a kohdassa 
täsmennetyt tiedot aineen fysikaalis-
kemiallisista ominaisuuksista sekä kaikki 
valmistajan tai maahantuojan käytössä 
olevat tiedot muista liitteessä V olevassa 
5 b kohdassa täsmennetyistä fysikaalis-
kemiallisista ominaisuuksista sekä 
toksikologisista ja ekotoksikologisista 
päätepisteistä, kun kyseessä ovat aineet, 
joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja 
tuo maahan yhden tonnin tai enemmän 
vuodessa;

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä vaiheessa 1–10 tonnin määräisten aineiden rekisteröijiä olisi vaadittava 
esittämään kaikki käytettävissään olevat tiedot. Lisätietojen keruu voi olla tarpeen 
perusarvioinnin ja etusijajärjestyksen laatimisen jälkeen. Tietyt fysikaalis-kemialliset 
parametrit (höyrynpaine, raekokojakauma, jakautumiskerroin, leimahduspiste, syttyvyys, 
räjähtävyys) olisi aina esitettävä, jotta voidaan mahdollistaa perustavat kuljetus- ja 
säilyttämistoimenpiteet sekä yksinkertaisten altistumismallien soveltaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 515
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa tai joiden liikkeeseen 
laskettu kokonaismäärä ylittää 5 t 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

Or. de
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Perustelu

Asetusehdotuksen määrää koskevat vaatimukset perustuvat vuotuiseen tuotantoon (tuontiin). 
Voimassaolevan ilmoitusjärjestelmän mukaisesti huomioon olisi otettava myös 
kokonaismäärät (esim. 1 t/v, yht. 5 t). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 516
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN B, C JA D ALAKOHTA

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa, lukuun ottamatta 
jonkin verran huolta aiheuttavia aineita;

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

(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteessä VII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 1000 tonnia tai 
enemmän vuodessa, lukuun ottamatta 
jonkin verran huolta aiheuttavia ja huolta 
aiheuttavia aineita;

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

(d) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteissä VII ja VIII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
erittäin suurta huolta aiheuttavista aineista.

Or. nl

Perustelu

Tietojen on oltava sidoksissa määrään ja huolestuttavuuteen. Ehdotetut määrät on sen vuoksi 
yhdistetty huolestuttavuuteen (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 517
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa;

(b) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa tai joiden liikkeeseen 
laskettu kokonaismäärä ylittää 50 t 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen määrää koskevat vaatimukset perustuvat vuotuiseen tuotantoon (tuontiin). 
Voimassaolevan ilmoitusjärjestelmän mukaisesti huomioon olisi otettava myös 
kokonaismäärät (esim. 1 t/v, yht. 50 t). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 518
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteessä VII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 1000 tonnia tai 
enemmän vuodessa tai joiden liikkeeseen 
laskettu kokonaismäärä ylittää 500 t 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen määrää koskevat vaatimukset perustuvat vuotuiseen tuotantoon (tuontiin). 
Voimassaolevan ilmoitusjärjestelmän mukaisesti huomioon olisi otettava myös 
kokonaismäärät (esim. 1 t/v, yht. 500 t). 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Tarkistus 519
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot sekä 
liitteessä VII täsmennetyt tiedot, joihin ei 
liity selkärankaisilla tehtäviä testejä, ja 
liitteessä VII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset, 
joihin liittyy selkärankaisilla tehtäviä 
testejä, niistä aineista, joita valmistaja 
valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 
1 000 tonnia tai enemmän vuodessa;

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että kaikki liitteen VII tiedot, jotka eivät liity selkärankaisilla tehtäviin 
kokeisiin, olisi sisällytettävä suoraan teknisiin asiakirjoihin. Ei ole mitään syytä esittää 
testausehdotuksia näitä tietoja varten. 

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

Tarkistus 520
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

Olisi täsmennettävä, että kaikki liitteiden VII ja VIII tiedot, jotka eivät liity selkärankaisilla 
tehtäviin kokeisiin, olisi sisällytettävä suoraan teknisiin asiakirjoihin. Ei ole mitään syytä 
esittää testausehdotuksia näitä tietoja varten. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 521
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

(d) liitteissä V ja VI täsmennetyt tiedot ja 
liitteissä VII ja VIII täsmennettyjen tietojen 
toimittamista koskevat testausehdotukset 
niistä aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa tai joiden liikkeeseen 
laskettu kokonaismäärä ylittää 5 000 t 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen määrää koskevat vaatimukset perustuvat vuotuiseen tuotantoon (tuontiin). 
Voimassaolevan ilmoitusjärjestelmän mukaisesti huomioon olisi otettava myös 
kokonaismäärät (esim. 1 t/v, yht. 5 000 t). 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Tarkistus 522
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Heti kun jo rekisteröidyn aineen määrä 
saavuttaa seuraavan tonnimääräisen 
kynnysarvon, on 1 kohdan mukaisesti 
edellytetyt asianmukaiset lisätiedot sekä 
näihin lisätietoihin perustuvat mahdolliset 
rekisteröinnin muiden osien ajantasaistukset 
toimitettava kemikaalivirastolle. 
Toimitettavat lisätiedot on esitettävä 
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kemikaalivirastolle rekisteröijän ja 
kemikaaliviraston kesken sovittavan ajan 
kuluessa ja rinnan sen kanssa, kun 
valmistaja/maahantuoja saattaa aineen 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

On järkevää antaa kemikaalivirastolle ja rekisteröijälle jonkinlainen varmuus lisätietojen 
toimittamisen määräajasta (Bowis ym.).

Rekisteröijän ja kemikaaliviraston on sovittava lisätietojen toimittamisen määräajasta 
(Sacconi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 523
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. nl

Perustelu

Tietojen on oltava sidoksissa määrään ja huolestuttavuuteen. Ehdotetut määrät on sen vuoksi 
yhdistetty huolestuttavuuteen (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
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Marcello Vernola, Amalia Sartori

Tarkistus 524
11 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Ensi sijassa käytetään in vitro 
-menetelmiä ja kvantitatiivisia rakenne-
aktiivisuussuhdemalleja ((Q)SAR). Tätä 
varten komissio asettaa yritysten käyttöön 
luettelon kokeista, tietokannoista ja 
päteviksi osoitetuista malleista. 

Or. es

Perustelu

Komission tutkimus- ja kehityskapasiteetti Ispran tutkimuskeskuksessa riittää, kun laaditaan 
luettelo hyväksytyistä menettelyistä, joilla vältetään eläinkokeet. Komissio voi rekisterin 
avulla kontrolloida tietokantoja ja päteviksi osoitettuja (Q)SAR-malleja. Lisäksi niiden oikea 
soveltaminen voidaan joka hetki varmistaa toistamalla esitetyt tulokset. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 525
11 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola,

Tarkistus 526
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. es

Perustelu

Täydennetään yhtä kemikaaliviraston tavoitteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 527
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 528
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Laboratoriokokeet ja -analyysit on 
suoritettava direktiivissä 87/18/ETY 
säädettyjen hyvän laboratoriokäytännön 
periaatteiden ja direktiivin 86/609/ETY 
säännösten mukaisesti. Ensimmäistä 
virkettä ei sovelleta ennen asetuksen 
voimaantuloa suoritettuihin 
laboratoriokokeisiin ja -analyyseihin; 
kemikaalivirasto voi vaatia täydentäviä 
testejä vain jos on perusteltua epäillä 
saatujen tulosten paikkansapitävyyttä.

Or. de

Perustelu

Kaikki jo käytettävissä olevat tiedot olisi tunnustettava Reach-järjestelmässä myös silloin, kun 
näitä ei ole analysoitu GLP:n (hyvä laboratoriokäytäntö) mukaan. Monia aineita koskevat 
tiedot ovat jo nyt EU:n käytettävissä voimassaolevan kemikaalilainsäädännön myötä. 
Yritykset olisi vapautettava täysin siitä, että niiden on uudelleen, turhaan ja byrokraattisesti 
toimitettava näitä aineita koskevat tiedot. Tällöin voidaan myös välttää monet eläinkokeet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 529
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Selkärankaisilla tehtävät uudet 
laboratoriokokeet on suoritettava 
direktiivissä 87/18/ETY säädettyjen hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden ja 
direktiivin 86/609/ETY säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos vaaditaan, että kaikki testaus tapahtuu GLP:n mukaisesti, kustannukset nousevat 
tarpeettomasti, koska "talon sisäinen" testaus on tavallisesti halvempaa kuin GLP-tasoisten 
laboratorioiden tekemät testit. Selkärankaisilla tehtävien kokeiden tapauksessa on tehtävä 
poikkeus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 530
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että pakollinen tietojen jakaminen ulotetaan koskemaan myös 
muista kuin eläinkokeista saatavia tietoja. 

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

Tarkistus 531
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella 
rekisteröijällä on oikeus viitata tutkimuksiin 
ja testiraportteihin, jäljempänä 
‘tutkimukset’, jotka on aiemmin toimitettu 
samasta aineesta, edellyttäen että hän voi 
osoittaa, että hän on nyt rekisteröimässä 
ainetta, joka on sama kuin aiemmin 
rekisteröity ja jonka puhtausaste ja 
epäpuhtauksien laatu ovat samat, ts. eivät 
muuta aineen myrkyllisyysprofiilia, ja että 
hän voi toimittaa aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) antaman luvan, 
jonka mukaan hän saa käyttää kyseisiä 
tutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Käytännössä on hyvin vaikeaa saavuttaa aina sama aineen puhtaus jopa samassa 
tuotantolaitoksessa. Lisäksi useat yritykset voivat käyttää samaa ainetta varten eri prosesseja, 
joissa saavutetaan erilaiset puhtausasteet ja epäpuhtauksien laatu mutta jotka eivät muuta 
aineiden myrkyllisyysprofiilia. Tällä tarkistuksella pyritään välttämään se, että Reach-
järjestelmän piiriin kuuluvat aineet on rekisteröitävä useaan kertaan, mikä merkitsisi 
perusteetonta päällekkäistä työtä ja eläinkokeita. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 532
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella 
rekisteröijällä on oikeus viitata tutkimuksiin 
ja testiraportteihin, jäljempänä 
‘tutkimukset’, jotka on aiemmin toimitettu 
samasta aineesta, edellyttäen että hän voi 
osoittaa, että hän on nyt rekisteröimässä 
ainetta, joka on sama kuin aiemmin 
rekisteröity. Ainetta pidetään samana, jos
sen puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu ovat 
samat eivätkä muuta sen 
myrkyllisyysprofiilia. Uuden rekisteröijän 
on toimitettava aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) antaman luvan, 
jonka mukaan hän saa käyttää kyseisiä 
tutkimuksia.

Or. en

Perustelu

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 533
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella 
rekisteröijällä on oikeus viitata tutkimuksiin 
ja testiraportteihin, jäljempänä 
‘tutkimukset’, jotka on aiemmin toimitettu 
samasta aineesta, edellyttäen että hän voi 
osoittaa, että hän on nyt rekisteröimässä 
ainetta, joka on sama kuin aiemmin 
rekisteröity, että myös sen puhtausaste ja 

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

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tilannetta oikeudelliselta kannalta. Alkuperäinen 
sanamuoto voisi aiheuttaa sekaannusta (Foglietta ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 534
12 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Kemikaalivirasto ratkaisee kysymyksen 
kestävästä ja kohtuullisesta kustannusten
jakamisesta.

Or. de
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Perustelu

Kyseisten yritysten ja kuluttajien oikeusvarmuus on taattava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 535
13 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 
4 artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
10 tonnia tai enemmän vuodessa.

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 
4 artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusarviointi ja siihen perustuva kemikaaliturvallisuusraportti ovat 
työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön kannalta mitä tärkeimmässä asemassa kemikaalien 
turvallisen käsittelyn alalla. Niihin perustuvat riskienhallintatoimenpiteet (vrt. liite I) voivat 
vaikuttaa korvaamattomalla tavalla työturvallisuuteen. Siksi ehdotetaan, että kaikista 2 luvun 
mukaisesti rekisteröintivelvollisista aineista laaditaan kemikaaliturvallisuusarviointi ja 
kemikaaliturvallisuusraportti (Scheele).

Turvallisuusarviointeja ei voida rajoittaa aineisiin, joiden määrä ylittää 10 tonnia. Tämä 
merkitsisi ensinnäkin sitä, että Reach-järjestelmän piiriin kuuluvista aineista kahden 
kolmasosan tiedot jäisivät tarkastamatta ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten osalta. Myös siinä tapauksessa, että ne ovat vaarallisia, niistä ei tarvitsisi esittää 
altistumistietoja. Ilman altistumistietoja olisi miltei mahdotonta yksilöidä sopivat 
riskinhallintatoimenpiteet, joilla työntekijöitä tai kuluttajia suojellaan vaarallisilta aineilta 
(Schlyter ym.).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Richard Seeber

Tarkistus 536
13 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 
4 artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
10 tonnia tai enemmän vuodessa.

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 
4 artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
yhden tonnin tai enemmän vuodessa.

Or. en

Perustelu

Tiedot, joita vaaditaan kemikaaleista, joita tuotetaan 1–10 t/v, ovat riittämättömät. Niissä ei 
yksilöidä kemikaaleja, jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavan aineen kriteerit tai 
vaarantavat ihmisten terveyden. Internet-kuulemisen jälkeen Reach-järjestelmä on 
heikentynyt merkittävästi, kun 3 testiä on poistettu ja kemikaaliturvallisuusraportin 
esittämisvelvollisuus poistettu. Tämä tietojen puute johtaa siihen, että Reach-järjestelmässä ei 
edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta monilta aineilta, joiden tuotanto on 1–10 t/v. Ilman 
tällaisia perustietoja jatkokäyttäjien on vaikea panna täytäntöön aiheellisia 
riskinhallintatoimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi (Honeyball, Jørgensen ym.).

Tarkistuksella varmistetaan, että valmistajat esittävät kemikaaliturvallisuusraportin 
muodossa toimitettavat perustiedot kaikista aineista, joiden määrä ylittää 1 tonnin. Tämä on 
tarpeen, jotta voidaan toteuttaa riskinhallintatoimenpiteitä näiden kemikaalien (esim. 
vaatevärit tai kodin puhdistusaineet) kanssa suoraan kontaktiin joutuvien työntekijöiden tai 
kuluttajien suojelemiseksi (Sjöstedt).

Kemikaaliturvallisuusraportin laatimisen olisi oltava pakollista 1 tonnin vuotuisesta 
määrästä alkaen, koska tämä uusi sääntelyväline on riskien arvioinnin ja 
riskinhallintastrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisen tärkeä. Useat – esim. hyvin 
myrkylliset – aineet voivat jo vähäisinä määrinä (paljon vähäisempinä kuin 1 tonni) aiheuttaa 
suuren riskin. Työpaikkojen turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan ehdottomasti 
kemikaaliturvallisuusraportti yhdestä tonnista alkaen. Euroopan komission ehdotuksessa 
esitetty sääntely 1–10 tonnin määrille voisi merkitä aukon jäämistä suojajärjestelmään 
(Seeber).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 537
13 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 
4 artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
10 tonnia tai enemmän vuodessa.

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 
4 artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa.

Or. de

Perustelu

Kun kyseessä ovat aineet, jotka alittavat tonnimääräisen kynnysarvon 100 t/v, 
kemikaaliturvallisuusraportin laatimisvelvollisuudesta olisi luovuttava. Tämä keventäisi 
pk-yrityksiin kohdistuvaa taakkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Tarkistus 538
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Pitoisuusrajat olisi otettava käyttöön myös tuotteiden sisältämien aineiden osalta. Tuotteiden 
sisältämiin aineisiin ehdotuksessa kohdistettu syrjintä ei ole perusteltu toksikologisten ja 
ekotoksikologisten kriteerien valossa. Valmisteiden sisältämistä aineista poiketen altistuminen 
tuotteisiin sisältyville aineille edellyttää vapauttavan välineen käyttöä, jolloin altistuminen 
entisestään rajoittuu. Tarkistus vastaa tuotteita koskevaa nykyistä EU-lainsäädäntöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 539
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Vältetään se, että kemikaaliturvallisuusarviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttia koskevia 
säännöksiä sovelletaan sellaisenaan valmisteiden sisältämiin aineisiin, jotka eivät täytä 
vaaralliseksi luokittelun kriteerejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 540
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
XII mainitut perusteet.

(f) 0,1 prosenttia, jos aine on erittäin suurta 
huolta aiheuttava.

Or. nl

Perustelu

PBT- ja vPvB-aineet ovat erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 541
13 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Or. nl

Perustelu

PBT- ja vPvB-aineet ovat erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita. PBT- ja vPvB-aineiden 
arviointi korvataan huolestuttavuuden arvioinnilla (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 542
13 ARTIKLAN 3 KOHDAN D A JA D B ALAKOHTA (uusi)

(d a) altistuksen arviointi;
(d b) riskien karakterisointi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan menettelyä lisäämällä altistuksen arviointi ja 
riskien karakterisointi vaiheiksi, jotka on sisällytettävä kaikkiin 
kemikaaliturvallisuusraportteihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 543
13 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos valmistaja tai maahantuoja päättelee 
3 kohdan a–d vaiheiden suorittamisen 
tuloksena, että aine täyttää direktiivin 
67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi 
luokittelun perusteet tai aine määritellään 
PBT- tai vPvB-aineeksi, 

Poistetaan.
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kemikaaliturvallisuusarviointiin on 
sisällyttävä seuraavat lisävaiheet:
(a) altistuksen arviointi;
(b) riskien karakterisointi.
Altistuksen arvioinnissa ja riskien 
karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia 
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä 
käyttötapoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan menettelyä lisäämällä altistuksen arviointi ja 
riskien karakterisointi vaiheiksi, jotka on sisällytettävä kaikkiin 
kemikaaliturvallisuusraportteihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 544
13 ARTIKLAN 4 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

4. Jos valmistaja tai maahantuoja päättelee 
3 kohdan a–d vaiheiden suorittamisen 
tuloksena, että aine täyttää direktiivin 
67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi 
luokittelun perusteet tai aine määritellään 
PBT- tai vPvB-aineeksi, 
kemikaaliturvallisuusarviointiin on 
sisällyttävä seuraavat lisävaiheet:

4. Jos valmistaja tai maahantuoja päättelee 
3 kohdan a–d vaiheiden suorittamisen 
tuloksena, että aine täyttää direktiivin 
67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi 
luokittelun perusteet tai aine määritellään 
erittäin suurta huolta aiheuttavaksi 
aineeksi, kemikaaliturvallisuusarviointiin on 
sisällyttävä seuraavat lisävaiheet:

Or. nl

Perustelu

PBT- ja vPvB-aineet ovat erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).



AM\565897FI.doc 119/159 PE 357.817v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 545
13 ARTIKLAN 4 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Altistuksen arvioinnissa ja riskien 
karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia 
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä 
käyttötapoja yhden tonnin tai sitä 
suuremmille vuotuisille määrille.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 546
13 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Kemikaaliturvallisuusraportti (CSR) 
sisältää arvioinnin tulokset, jotka kattavat:
(a) rekisteröijän johtopäätöksen, jonka 
mukaan syytä huolestumiseen ei ole ja että 
arviointia ei tarvita ennen kuin riski 
muuttuu uusien tietojen perusteella, tai 
(b) rekisteröijän testausehdotuksen 
lisätietojen saamiseksi, jos rekisteröijä 
pitää tätä tarpeellisena liitteiden VII–IX 
soveltamisen pohjalta.

Or. en

Perustelu

Rekisteröijä on täysin ja yksinomaan vastuussa tästä vaiheittaisesta riskinarvioinnista. Jos 
käytettävissä olevat tiedot eivät riitä osoittamaan turvallista käyttöä, rekisteröijä vastaa siitä, 
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että kehitetään testausmenetelmä, joka on esitettävä kemikaalivirastolle rekisteröintiprosessin 
yhteydessä. kemikaalivirastolle esitetty lopullinen rekisteröintiasiakirja ilman 
testausehdotusta on periaatteessa merkki siitä, että ongelmia ei ole. Rekisteröijä on vastuussa 
asiakirjojen sisällöstä ja näiden tietojen pohjalta tehdyistä johtopäätöksistä. Yksi johtopäätös 
voisi olla, että rekisteröijä ei voi tukea aineen käyttöä tietyissä sovelluksissa, koska niihin 
liittyy hallitsemattomia riskejä.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 547
13 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) käyttö elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvissa tarvikkeissa, jotka 
kuuluvat neuvoston direktiivin 89/109/ETY 
soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusraportti liittyy rekisteröintiin sen osana eikä sitä siksi tarvitse laatia 
sellaisille aineille, jotka jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Aineet, joista on jo 
säädetty tarkoituksenmukaisesti, on jätettävä REACH-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Tämä tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä koskeviin II osaston artikloihin 
esitettyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 548
14 ARTIKLA

Polymeerit on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta rekisteröinnistä.

Polymeerit on vapautettu rekisteröinnistä.

Or. it

Perustelu

Polymeerit on jätettävä kokonaan REACH-asetuksen ulkopuolelle. Niitä varten on itse 
asiassa laadittava omat säännöksensä. Tämä tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä 
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koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 549
14 A ARTIKLA (uusi)

14 a artikla
Rekisteröinti huolestuttavuuden mukaan

Rekisteröintihakemus jätetään 
kemikaaliviraston määrittämän 
huolestuttavuuden perusteella ja sen 
mukaan, paljonko ainetta valmistetaan tai 
tuodaan vuodessa.

Or. nl

Perustelu

Huolestuttavuuden mukaan määräytyy, mitä tietoja rekisteröintihakemuksen mukana on 
toimitettava (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 550
15 ARTIKLA

15 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki välituotteet olisi vapautettava Reach-järjestelmän soveltamisesta. Välituotteita 
valmistetaan vain teollista käyttöä varten, ja olemassa on erityistä lainsäädäntöä, joka koskee 
niiden valmistukseen ja valvontaan liittyviä ympäristö- ja terveysnäkökohtia (yleinen terveys 
ja työntekijöiden terveys): 

– neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä 
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riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)

– direktiivi 96/82/EY vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 

– kansainväliset ja EY:n säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 551
15 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistajan, joka valmistaa tehtaalla 
käytettävää eristettyä välituotetta yhden 
tonnin tai enemmän vuodessa, on haettava 
kemikaalivirastolta rekisteröintiä tehtaalla 
käytettävälle eristetylle välituotteelle.

1. Valmistajan, joka valmistaa erittäin 
suurta huolta aiheuttavaa tehtaalla 
käytettävää eristettyä välituotetta tai muuta 
tehtaalla käytettävää eristettyä välituotetta 
yhden tonnin tai enemmän vuodessa, on 
haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
tehtaalla käytettävälle eristetylle 
välituotteelle.

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä on arvioitava myös silloin, kun 
määrä on alle tonnin vuodessa. Nämä aineet voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle jopa pieninä määrinä (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 552
15 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Tehtaalla käytettävää eristettyä 
välituotetta koskevan rekisteröinnin on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot siinä 
määrin kuin valmistaja kykenee 
toimittamaan ne ilman lisätestausta, ja ne 
on annettava kemikaaliviraston 108 artiklan 

2. Tehtaalla käytettävää eristettyä 
välituotetta koskevan rekisteröinnin on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot, ja ne on 
annettava kemikaaliviraston 108 artiklan 
mukaisesti täsmentämässä lomakkeessa:
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mukaisesti täsmentämässä lomakkeessa:
Or. en

Perustelu

Tehtaalla käytettävien eristettyjen välituotteiden rekisteröinnin olisi sisällettävä tiedot 
riippumatta siitä, tarvitseeko valmistajan suorittaa lisätestausta vai ei. Jos tätä säännöstä ei 
tarkisteta, se kannustaisi valmistajia jättämään testauksen tekemättä. Niiden, jotka eivät ole 
testanneet, ei tarvitse esittää tietoja. Kun kyseinen tekstijakso poistetaan, yksilöidyt tiedot 
vaaditaan sen sijaan kaikilta valmistajilta (Sjöstedt).

Reach-järjestelmässä vaaditaan välituotteista vain vähimmäistiedot. Välituotteet ovat 
kuitenkin usein herkästi reagoivia ja niillä voi olla useita vaarallisia ominaisuuksia. 
Välituotteet ovat erityisen huolen aihe työntekijöiden terveyden kannalta. Ei riitä, että 
esitetään vain jo saatavissa olevat tiedot. Tietoja olisi oltava riittävästi, jotta välituote 
voidaan luokitella siten, että saavutetaan luotettavampi työterveyden valvonta, riittävät 
kollektiiviset ja yksilölliset suojatoimenpiteet sekä voidaan yksilöidä mahdolliset korvaavat 
aineet (Schlyter ym.).

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

Tarkistus 553
15 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Sellaisen tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen rekisteröinnin, jota käytetään 
enemmän kuin 100 tonnia vuodessa, on 
sisällettävä liitteessä V täsmennetyt tiedot 
2 kohdan mukaisesti edellytettyjen tietojen 
lisäksi. 
Näiden tietojen tuottamiseen sovelletaan 
12 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Reach-järjestelmässä vaaditaan välituotteista vain vähimmäistiedot. Välituotteet ovat 
kuitenkin usein herkästi reagoivia ja niillä voi olla useita vaarallisia ominaisuuksia. 
Välituotteet ovat erityisen huolen aihe työntekijöiden terveyden kannalta. Ei riitä, että 
esitetään vain jo saatavissa olevat tiedot. Tehtaalla käytettävien eristettyjen välituotteiden, 
joiden määrä ylittää 100 tonnia, olisi täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisten aineiden, 
joiden määrä on 1–10 tonnia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 554
15 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Sellaisen tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen rekisteröinnin, jota käytetään 
enemmän kuin 1 000 tonnia vuodessa 
valmistajaa kohti, on sisällettävä liitteessä 
V täsmennetyt tiedot 2 kohdan mukaisesti 
edellytettyjen tietojen lisäksi.

Or. en

Perustelu

Välituotteet voivat olla hyvin herkästi reagoivia ja myrkyllisiä. Erityisesti suurten määrien 
tapauksessa on kohtuullista vaatia lisätietoja. Tällä tarkistuksella kohdistetaan suurempia 
vaatimuksia valmistajiin, jotka käyttävät tehtaalla käytettäviä eristettyjä välituotteita yli 
1 000 tonnia vuodessa. Tietoja koskevat vaatimukset ovat samat kuin mitä komission 
ehdotuksessa esitetään kuljetettaville eristetyille välituotteille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 555
16 ARTIKLA

16 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 15 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 556
16 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Valmistajan, joka valmistaa, tai 
maahantuojan, joka tuo maahan 
kuljetettavaa eristettyä välituotetta yhden 
tonnin tai enemmän vuodessa, on haettava
kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
kuljetettavalle eristetylle välituotteelle.

1. Valmistajan, joka valmistaa, tai 
maahantuojan, joka tuo maahan erittäin 
suurta huolta aiheuttavaa kuljetettavaa 
eristettyä välituotetta tai muuta 
kuljetettavaa eristettyä välituotetta yhden 
tonnin tai enemmän vuodessa, on haettava 
kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
kuljetettavalle eristetylle välituotteelle.

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä on arvioitava myös silloin, kun 
määrä on alle tonnin vuodessa. Tämä koskee myös kuljetettavia eristettyjä välituotteita. Nämä 
erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ympäristölle 
ja ihmisten terveydelle jopa pieninä määrinä (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 557
16 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Välituotteet voivat olla hyvin herkästi reagoivia ja myrkyllisiä. Erityisesti jos eristettyä 
välituotetta kuljetetaan, on perusteltua vaatia lisätietoja. Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön 
tiukemmat tietovaatimukset, jos kuljetettavan eristetyn välituotteen määrä ylittää 1 000 tonnia 
vuodessa. Siinä myös täsmennetään, että tonnimääräinen kynnysarvo on valmistaja- tai 
maahantuojakohtainen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 558
16 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

3. Erittäin suurta huolta aiheuttavan 
kuljetettavan eristetyn välituotteen 
rekisteröinnin on sisällettävä liitteessä V 
täsmennetyt tiedot 2 kohdan mukaisesti 
edellytettyjen tietojen lisäksi.

Or. nl

Perustelu

Määrä korvataan huolestuttavuudella (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

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

Tarkistus 559
16 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

3. Sellaisen kuljetettavan eristetyn 
välituotteen rekisteröinnin, jota kuljetetaan 
enemmän kuin 10 tonnia vuodessa, on 
sisällettävä liitteessä V täsmennetyt tiedot 
2 kohdan mukaisesti edellytettyjen tietojen 
lisäksi.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kuljetukseen liittyvät erityiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskit 
ja se, että vaarallisten aineiden kuljetusten sääntely on heikkoa vaikka niiden määrä 
jatkuvasti kasvaa, kuljetettavien kemikaalien lähempi tarkastelu on tarpeen. Kuljetettujen 
eristettyjen välituotteiden, joiden määrä ylittää 10 tonnia, olisi täytettävä samat vaatimukset 
kuin tavallisten aineiden, joiden määrä on 1–10 tonnia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 560
17 ARTIKLA

17 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 15 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 561
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Rekisteröijät, jotka ovat yhteenliittymän 
jäseniä, päättävät keskenään, minkä osan 
rekisteröintimaksusta he maksavat.

Or. nl

Perustelu

Rekisteröijien on päätettävä keskenään, minkä osan rekisteröintimaksusta kukin heistä 
maksaa. Tässä tavoin yhteenliittymässä on mahdollista sopia, että osapuolen, joka tuottaa 
suuria määriä rekisteröitävää ainetta, on maksettava suurempi osuus rekisteröintimaksusta. 
Tämä kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan yhteenliittymiin, ja siten ne voivat pitää 
kustannuksensa pieninä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 562
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa ainoastaan 
oikeudenmukaisen osan
rekisteröintimaksusta.
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Or. en

Perustelu

Jos kustannusten alentaminen rajoitetaan kolmannekseen, vähennetään mielenkiintoa 
muodostaa suurempia kuin kahden osapuolen yhteenliittymiä. Vain kahdesta jäsenestä 
koostuva yhteenliittymä hyötyy sen muodostamisesta. Jos kustannukset kuitenkin jaetaan 
tasan, myös suurempien yhteenliittymien muodostamisesta tulee houkuttelevaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 563
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Jos kustannusten alentaminen rajoitetaan kolmannekseen, vähennetään mielenkiintoa 
muodostaa suurempia kuin kahden osapuolen yhteenliittymiä. Vain kahdesta jäsenestä 
koostuva yhteenliittymä hyötyy sen muodostamisesta. Jos kustannukset kuitenkin jaetaan 
tasan, myös suurempien yhteenliittymien muodostamisesta tulee houkuttelevaa. Liittyy 
10 artiklan 2 kohtaan sekä 25 artiklan 5 ja 6 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Tarkistus 564
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa ainoastaan 
kohtuullisen osan rekisteröintimaksusta.
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Rekisteröintimaksu on suhteutettava 
sellaisten kemikaaliviraston vahvistamien 
kriteerien perusteella, joissa otetaan 
huomioon myös tuotannon/tuonnin määrä.

Or. it

Perustelu

Jotta pk-yritykset eivät kuormittuisi liikaa, kemikaaliviraston on otettava rekisteröintimaksuja 
määritellessään huomioon myös rekisteröijien toiminnan mittakaava, 
tuotannon/maahantuonnin määrä. Tämä tarkistus liittyy muihin aineiden rekisteröintiä 
koskeviin II osaston artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Tarkistus 565
18 ARTIKLA

18 artikla Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vältetään tarpeetonta byrokratiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 566
18 ARTIKLA

1. Kemikaalivirasto kirjaa kullekin 
rekisteröinnille numeron, jota on käytettävä 
kaikessa kyseistä rekisteröintiä koskevassa 
kirjeenvaihdossa, sekä rekisteröintipäivän, 
joka on rekisteröinnin vastaanottamispäivä 
kemikaalivirastossa. Kemikaalivirasto 
ilmoittaa viipymättä asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle 
rekisteröintinumeron ja rekisteröintipäivän.

1. Kemikaalivirasto kirjaa kullekin 
ilmoitukselle numeron, jota on käytettävä 
kaikessa kyseistä ilmoitusta ja rekisteröintiä 
koskevassa kirjeenvaihdossa, sekä 
ilmoituspäivän, joka on ilmoituksen
vastaanottamispäivä kemikaalivirastossa. 
Kemikaalivirasto ilmoittaa viipymättä 
asianomaiselle valmistajalle tai 
maahantuojalle ilmoitusnumeron ja 
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ilmoituspäivän. Kemikaalivirasto määrittää 
myös rekisteröintipäivän, joka on 
rekisteröinnin vastaanottamispäivä 
kemikaalivirastossa. Kemikaalivirasto 
ilmoittaa viipymättä asianomaiselle 
valmistajalle tai maahantuojalle 
rekisteröintinumeron ja 
rekisteröintipäivän.
2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
ilmoitukselle kolmen viikon kuluessa 
ilmoituspäivästä täydellisyystarkastuksen 
sen varmistamiseksi, että kaikki uuden 
4 c artiklan mukaisesti edellytetyt osat on 
toimitettu. Täydellisyystarkastukseen ei 
kuulu minkään toimitettujen tietojen tai 
perustelujen laadun tai riittävyyden 
arviointi.
Jos ilmoitusasiakirjat ovat puutteelliset, 
kemikaalivirasto ilmoittaa ilmoittajalle 
kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä, mitä lisätietoja 
edellytetään, jotta ilmoitusasiakirjat olisivat 
täydelliset tämän osaston mukaisesti, ja 
asettaa kohtuullisen määräajan niiden 
toimittamiselle. Ilmoittajan on toimitettava 
kyseiset lisätiedot kemikaalivirastolle 
asetetussa määräajassa. Kemikaalivirasto 
vahvistaa lisätietojen jättämispäivän 
ilmoittajalle. Kemikaalivirasto suorittaa 
uuden täydellisyystarkastuksen 
toimitettujen lisätietojen tarkastelemiseksi.
Kemikaalivirasto hylkää ilmoituksen, jos 
ilmoittaja ei täydennä ilmoitusasiakirjojaan 
asetetussa määräajassa.
2 a. Kemikaalivirasto ilmoittaa ilmoittajalle 
aineen huolestuttavuuden 24 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä 
täydellisyystarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että kaikki 9 ja 11 artiklan 
tai 15 tai 16 artiklan mukaisesti edellytetyt 
osat on toimitettu. Jos on kyse asteittain 
rekisteröitäviä aineita koskevasta 
rekisteröinnistä, joka on jätetty 21 artiklassa 

3. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä 
täydellisyystarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että kaikki 9 ja 11 artiklan 
tai 15 tai 16 artiklan mukaisesti edellytetyt 
osat on toimitettu. Jos on kyse asteittain 
rekisteröitäviä aineita koskevasta 
rekisteröinnistä, joka on jätetty 21 artiklassa 
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säädettyä asianomaista määräaikaa 
välittömästi edeltävien kahden kuukauden 
aikana, kemikaalivirasto suorittaa kyseisen 
tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa 
kyseisestä määräajasta. 
Täydellisyystarkastukseen ei kuulu minkään 
toimitettujen tietojen tai perustelujen laadun 
tai riittävyyden arviointi.

säädettyä asianomaista määräaikaa 
välittömästi edeltävien kahden kuukauden 
aikana, kemikaalivirasto suorittaa kyseisen 
tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa 
kyseisestä määräajasta. 
Täydellisyystarkastukseen ei kuulu minkään 
toimitettujen tietojen tai perustelujen laadun 
tai riittävyyden arviointi.

Jos rekisteröintiasiakirjat ovat puutteelliset, 
kemikaalivirasto ilmoittaa rekisteröijälle 
kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä, mitä lisätietoja 
edellytetään, jotta rekisteröintiasiakirjat 
olisivat täydelliset tämän osaston mukaisesti, 
ja asettaa kohtuullisen määräajan niiden 
toimittamiselle. Rekisteröijän on 
toimitettava kyseiset lisätiedot 
kemikaalivirastolle asetetussa määräajassa. 
Kemikaalivirasto vahvistaa lisätietojen 
jättämispäivän rekisteröijälle. 
Kemikaalivirasto suorittaa uuden 
täydellisyystarkastuksen toimitettujen 
lisätietojen tarkastelemiseksi.

Jos rekisteröintiasiakirjat ovat puutteelliset, 
kemikaalivirasto ilmoittaa rekisteröijälle 
kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä, mitä lisätietoja 
edellytetään, jotta rekisteröintiasiakirjat 
olisivat täydelliset tämän osaston mukaisesti, 
ja asettaa kohtuullisen määräajan niiden 
toimittamiselle. Rekisteröijän on 
toimitettava kyseiset lisätiedot 
kemikaalivirastolle asetetussa määräajassa. 
Kemikaalivirasto vahvistaa lisätietojen 
jättämispäivän rekisteröijälle. 
Kemikaalivirasto suorittaa uuden 
täydellisyystarkastuksen toimitettujen 
lisätietojen tarkastelemiseksi.

Kemikaalivirasto hylkää rekisteröinnin, jos 
rekisteröijä ei täydennä 
rekisteröintiasiakirjojaan asetetussa 
määräajassa.

Kemikaalivirasto hylkää rekisteröinnin, jos 
rekisteröijä ei täydennä 
rekisteröintiasiakirjojaan asetetussa 
määräajassa.

3. Kemikaalivirasto toimittaa 
rekisteröintiasiakirjat sekä 
rekisteröintinumeron, rekisteröintipäivän, 
täydellisyystarkastuksen tuloksen ja 
mahdollisen lisätietopyynnön sekä 2 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti asetetun 
määräajan tiedoksi asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
30 päivän kuluessa rekisteröintipäivästä. 
Tämä asianomainen jäsenvaltio on 
jäsenvaltio, jossa valmistus tapahtuu tai 
johon maahantuoja on sijoittautunut.

4. Kemikaalivirasto toimittaa 
rekisteröintiasiakirjat sekä 
rekisteröintinumeron, rekisteröintipäivän, 
täydellisyystarkastuksen tuloksen ja 
mahdollisen lisätietopyynnön sekä 2 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti asetetun 
määräajan tiedoksi asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
30 päivän kuluessa rekisteröintipäivästä. 
Tämä asianomainen jäsenvaltio on 
jäsenvaltio, jossa valmistus tapahtuu tai 
johon maahantuoja on sijoittautunut.

Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä 
rekisteröijän mahdollisesti toimittamat 
lisätiedot asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kemikaalivirasto toimittaa viipymättä 
rekisteröijän mahdollisesti toimittamat 
lisätiedot asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

4. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty tämän artiklan 2 kohdan nojalla, 
voidaan hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
mukaisesti.

5. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty tämän artiklan 2 kohdan sekä 2 a ja 
3 kohdan nojalla, voidaan hakea muutosta
87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

Or. nl
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Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään ilmoituksen tekemiseen liittyvät kemikaaliviraston velvollisuudet 
(Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 567
18 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä 
täydellisyystarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että kaikki 9 ja 11 artiklan 
tai 15 tai 16 artiklan mukaisesti edellytetyt 
osat on toimitettu. Jos on kyse asteittain 
rekisteröitäviä aineita koskevasta 
rekisteröinnistä, joka on jätetty 21 artiklassa 
säädettyä asianomaista määräaikaa 
välittömästi edeltävien kahden kuukauden 
aikana, kemikaalivirasto suorittaa kyseisen 
tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa 
kyseisestä määräajasta. 
Täydellisyystarkastukseen ei kuulu minkään 
toimitettujen tietojen tai perustelujen laadun 
tai riittävyyden arviointi.

2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä 
täydellisyystarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että kaikki 9 ja 11 artiklan 
mukaisesti edellytetyt osat on toimitettu. Jos 
on kyse asteittain rekisteröitäviä aineita 
koskevasta rekisteröinnistä, joka on jätetty 
21 artiklassa säädettyä asianomaista 
määräaikaa välittömästi edeltävien kahden 
kuukauden aikana, kemikaalivirasto 
suorittaa kyseisen tarkastuksen kolmen 
kuukauden kuluessa kyseisestä määräajasta. 
Täydellisyystarkastukseen ei kuulu minkään 
toimitettujen tietojen tai perustelujen laadun 
tai riittävyyden arviointi.

Or. en

Perustelu

Kaikki välituotteet olisi vapautettava Reach-järjestelmän soveltamisesta. Välituotteita 
valmistetaan vain teollista käyttöä varten, ja olemassa on erityistä lainsäädäntöä, joka koskee 
niiden valmistukseen ja valvontaan liittyviä ympäristö- ja terveysnäkökohtia (yleinen terveys 
ja työntekijöiden terveys): 

– neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä 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 
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– kansainväliset ja EY:n säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 568
18 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä 
täydellisyystarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että kaikki 9 ja 11 artiklan 
tai 15 tai 16 artiklan mukaisesti edellytetyt 
osat on toimitettu. Jos on kyse asteittain 
rekisteröitäviä aineita koskevasta 
rekisteröinnistä, joka on jätetty 21 artiklassa 
säädettyä asianomaista määräaikaa 
välittömästi edeltävien kahden kuukauden 
aikana, kemikaalivirasto suorittaa kyseisen 
tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa 
kyseisestä määräajasta. 
Täydellisyystarkastukseen ei kuulu 
minkään toimitettujen tietojen tai 
perustelujen laadun tai riittävyyden 
arviointi.

2. Kemikaalivirasto suorittaa kullekin 
rekisteröinnille kolmen viikon kuluessa 
rekisteröintipäivästä 
täydellisyystarkastuksen sen 
varmistamiseksi, että kaikki 9 ja 11 artiklan 
tai 15 tai 16 artiklan mukaisesti edellytetyt 
osat on toimitettu. Jos on kyse asteittain 
rekisteröitäviä aineita koskevasta 
rekisteröinnistä, joka on jätetty 21 artiklassa 
säädettyä asianomaista määräaikaa 
välittömästi edeltävien kahden kuukauden 
aikana, kemikaalivirasto suorittaa kyseisen 
tarkastuksen kolmen kuukauden kuluessa 
kyseisestä määräajasta. 
Täydellisyystarkastukseen kuuluu sellaisten
toimitettujen tietojen tai perustelujen laadun 
tai riittävyyden tutkiminen, jotka ovat 
keskeisiä jatkotutkimusten kannalta.

Or. de

Perustelu

Laadun tutkiminen on ehdottoman välttämätöntä, koska kaikki myöhemmät vaiheet perustuvat 
näihin tietoihin. Vain siten voidaan varmistaa, että arvioinnin perustan muodostavat tiedot, 
kuten aineen tunnistaminen tai vesiliukoisuus, eivät ainoastaan ole käytettävissä vaan että 
myös niiden laatu on sellainen, että viranomaiset voivat hyödyntää niitä tehdessään päätöksiä 
testistrategiasta, standardikoeohjelmaan tehtävistä poikkeuksista jne.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 569
19 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jollei 21 artiklassa toisin säädetä, 
yhteisössä ei saa valmistaa eikä sinne saa 

1. Jollei 19 a ja 21 artiklassa toisin säädetä, 
yhteisössä ei saa valmistaa eikä sinne saa 
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tuoda aineita, joita ei ole rekisteröity asiaa 
koskevien tämän osaston säännösten 
mukaisesti.

tuoda aineita, joita ei ole rekisteröity asiaa 
koskevien tämän osaston säännösten 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Liittyy 19 a artiklaa (uusi) koskevaan tarkistukseen.

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

Tarkistus 570
19 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jos kyseessä on asteittain rekisteröitävä 
aine ja jos kemikaalivirasto on ilmoittanut 
rekisteröijälle, että hänen on toimitettava 
lisätietoja 18 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, rekisteröijä voi jatkaa
valmistusta tai maahantuontia, ellei 
kemikaalivirasto toisin ilmoita, kolmen 
viikon kuluessa siitä, kun kemikaalivirasto 
on vastaanottanut hänen 
rekisteröintiasiakirjojensa täydentämiseksi 
tarvittavat lisätiedot, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 25 artiklan 4 kohdan neljännen 
alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus nopeutettua rekisteröintiä koskevan uuden tekstin kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 571
19 A KOHTA (uusi)
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19 a artikla
1. Edeltävää 19 artiklaa ei sovelleta 
sellaisiin aineisiin, jotka eivät ole asteittain 
rekisteröitäviä aineita, 15 kuukauden ajan 
siitä, kun rekisteröintivelvollinen 
ensimmäisen kerran valmistaa tai tuo 
ainetta vähintään yhden tonnin vuodessa.
2. Saadakseen hyödyntää edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua määräaikaa, mahdollisen 
rekisteröijän on ennen ajankohtaa, jolloin 
hän ensimmäisen kerran valmistaa tai tuo 
ainetta vähintään yhden tonnin vuodessa 
toimitettava kemikaalivirastolle 26 artiklan 
1 kohdan a–e alakohdan mukaiset tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa 
kemikaaliviraston tietokantaan 
tallentamista varten. 
Mahdollinen rekisteröijä voi toimittaa 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
toimitettavat tiedot vain niistä päätepisteistä 
ja/tai ominaisuuksista, joista edellytetään 
testejä.
3. Rekisteröijät, jotka eivät toimita 
2 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi 
hyödyntää 1 kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa. 
4. Kemikaalivirasto tallentaa tietokantaan 
tiedot, jotka on toimitettu 2–3 kohdan 
mukaisesti. Kemikaalivirasto myöntää niille 
valmistajille ja maahantuojille oikeuden 
tutustua näihin kustakin aineesta 
tallennettuihin tietoihin, jotka ovat 
toimittaneet kyseisestä aineesta tietoja 
2–3 kohdan mukaisesti. Myös 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua näihin 
tietoihin. 

Or. de

Perustelu

Innovaatioiden edistämiseksi olisi säädettävä siirtymäajasta sellaisille aineille, joilla ei ole 
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asteittain rekisteröitävän aineen asemaa. Uusien aineiden ennakkorekisteröinnistä ei tähän 
mennessä ole säädetty, mutta se antaa mahdollisesti rekisteröintivelvolliselle taholle 
15 kuukautta aikaa testata uusia aineita ennen niiden lopullista rekisteröintiä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 572
20 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Ks. 3 artiklan 13 a alakohtaan (uusi) esitetyn tarkistuksen X perustelut.

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

Tarkistus 573
20 A ARTIKLA (uusi)

20 a artikla
Sellaisten aineiden asteittainen 
rekisteröinti, joiden määrä on 

1–1 000 tonnia 
1 a. Rekisteröijät laativat etusijajärjestystä 
koskevan tietopaketin (määritelty 
liitteessä VI) kaikista aineista, joita 
valmistetaan tai tuotetaan yli 10 tonnia 
vuodessa. Tietoja käytetään 
etusijajärjestyksen laatimisen perustana. 
Etusijaisuus riippuu siitä, aiheuttaako aine 
mahdollisesti korkean riskin.
b. Aineista, joiden määrä on 1–10 tonnia 
vuodessa, kootaan täydellisen 
etusijajärjestystä koskevan tietopaketin 
sijasta aiheelliset saatavilla olevat tiedot. 
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Yritykset, jotka tuottavat pieniä määriä 
aineita, voivat joko jakaa tiedot 
yhteenliittymässä tai osoittaa vähäisten 
altistumismahdollisuuksien pohjalta, että 
riskiä ei ole. Etusijajärjestystä koskeva 
tietopaketti ja aiheelliset saatavilla olevat 
tiedot toimitetaan kemikaalivirastolle 
etusijajärjestystä koskevien tulosten kanssa.
2. Rekisteröijien on 5 vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta esitettävä 
kemikaalivirastolle liitteessä VI vaadittu 
tietopaketti aineista, joita valmistetaan tai 
tuodaan 10–1 000 tonnia.
3. Rekisteröijien on 5 vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta asetettava 
etusijalle aineet, joita valmistetaan tai 
tuodaan 1–100 tonnia liitteen IV a 
mukaisesti. 
Rekisteröijien on esitettävä 
kemikaalivirastolle etusijajärjestystä 
koskevat tulokset ja kaikki saatavilla olevat 
tiedot, joiden rekisteröijä katsoo liittyvän 
etusijajärjestyksen laatimiseen. 
4. Rekisteröijät, jotka eivät toimita 1 ja 
2 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi
vedota 21 artiklaan.
5. emikaalivirasto päivittää julkista 
luetteloa 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kuukauden kuluessa ja 
ilmoittaa jäljellä oleville aineille 
aikaisimmat vaaditut rekisteröintiajat.

Or. en

Perustelu

Riski, ei pelkkä vuotuinen määrä, on sopiva kriteeri mahdollisesti huolta aiheuttavien 
aineiden yksilöintiä varten. Siksi rekisteröintiprosessin olisi sisällettävä järjestelmä, jossa 
aineet asetetaan etusijajärjestykseen riskin pohjalta. On olennaisen tärkeää yksilöidä aineet, 
jotka saattavat aiheuttaa korkean riskin, sekä kohdentaa voimavarat asianmukaisesti näiden 
mahdollisten riskien torjumiseksi. 

Riskipohjaisen etusijajärjestyksen soveltaminen varmistaisi sen, että mahdollisesti korkean 
riskin aiheuttavat aineet arvioidaan ensin. Sillä myös varmistetaan, että kaikista aineista 
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kootaan tiedot viiden vuoden kuluessa ja että mahdollisesti korkean riskin aiheuttavat aineet 
rekisteröidään varhain. 

Tiedot (määritelty liitteessä VI) sisältävät ominaisuudet ja altistumistiedot, joilla riski 
määritellään:

– fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: fyysinen muoto (hiukkaskoko), sulamispiste, 
kiehumispiste, suhteellinen tiheys, höyrynpaine, jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi, 
vesiliukoisuus, leimahduspiste

– biohajoavuus
– äkillinen myrkyllisyys (daphnia)
– äkillinen myrkyllisyys – suun kautta, ihon kautta, hengitysteitse (yksi reitti)
– ihoärsytys
– silmien ärtyminen
– ihon herkistyminen (kun ei merkintää vaarattomuudesta)
– geneettisen toksisuuden bakteeritesti (Ames)
– luokittelu- ja merkintätiedot
– altistumista ja käyttöä koskevat yleistiedot.

Liittyy etusijajärjestystä koskeviin tarkistuksiin (9 ja 21 artikla sekä liite IV a).

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

Tarkistus 574
20 ARTIKLA (uusi)

20 a artikla
Sellaisten aineiden asteittainen 

rekisteröinti, joiden tonnimäärä on 
1–1 000 tonnia

(a) Rekisteröijät laativat etusijajärjestystä 
koskevan tietopaketin (määritelty liitteessä 
VI) kaikista aineista, joita valmistetaan tai 
tuotetaan yli 10 tonnia vuodessa. Tietoja 
käytetään etusijajärjestyksen laatimisen 
perustana. Etusijaisuus riippuu siitä, 
aiheuttaako aine mahdollisesti korkean 
riskin. Altistuminen ja riskit voidaan 
luokitella etusijajärjestyksen määrittämisen 
helpottamiseksi. 
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Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään 3 artiklan 13 a kohtaan esitetyssä tarkistuksessa määriteltyä 
altistumisluokkien järjestelmää. Kun tutkitaan aineen mahdollista vaarallisuutta, ratkaiseva 
kriteeri on riski, ei ainoastaan aineen tuotantomäärä. Siten rekisteröintiprosessiin olisi 
sisällyttävä aineiden asettaminen etusijajärjestykseen, joka määräytyy määrän, aineen 
ominaisuuksien ja altistumisen pohjalta. Kyse on siitä, että on löydettävä aineet, joilla on 
suuri riskipotentiaali, ja jaettava voimavarat siten, että nämä käsitellään ensiksi. Tiedot 
sisältävät ominaisuudet ja altistumistiedot (sekä ihmisiin että ympäristöön liittyvät), jotka 
määräävät riskitason. 

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

Tarkistus 575
21 ARTIKLA

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin kolmen vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin viiden vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

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

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

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seitsemän
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta:
a) sellaisiin asteittain rekisteröitäviin 
aineisiin, joita jokin valmistaja valmistaa 
yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa vähintään 
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asetuksen voimaantulon jälkeen. kerran tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen.

b) sellaisiin asteittain rekisteröitäviin 
aineisiin, joihin sovelletaan 20 a artiklan 
mukaista etusijajärjestystä.
2 a. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdeksän 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 576
21 ARTIKLA

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin kolmen vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin viiden vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

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

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, joita on 
valmistettu yhteisössä tai tuotu yhteisöön
vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen ja jotka kuuluvat 
riskiluokkaan 4;



AM\565897FI.doc 141/159 PE 357.817v01-00

FI

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.
2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdeksän
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita on valmistettu 
yhteisössä tai tuotu yhteisöön vähintään 
kerran tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen ja jotka kuuluvat riskiluokkaan 3.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita on valmistettu 
yhteisössä tai tuotu yhteisöön vähintään 
kerran tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen ja jotka kuuluvat riskiluokkiin 1 tai 
2..

Or. de

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan riskiin perustuvaa lähestymistapaa (ks. 11 artiklaan esitetty 
tarkistus).

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

Tarkistus 577
21 ARTIKLA

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin kolmen vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin kolmen vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, jotka 
kemikaalivirasto on 26 b artiklan 1 kohdan 
mukaisesti sijoittanut etusijaluokkaan 1.

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
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lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen;
(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.
2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, jotka 
kemikaalivirasto on 26 b artiklan 1 kohdan 
mukaisesti sijoittanut etusijaluokkaan 2.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, jotka 
kemikaalivirasto on 26 b artiklan 1 kohdan 
mukaisesti sijoittanut etusijaluokkaan 3.

3 a. Edellä 1–3 kohtien mukaista 
määräaikaa pidennetään kuudella 
kuukaudella siitä, kun aine on sisällytetty 
26 b artiklan 6 kohdan mukaiseen 
tietokantaan, jos tämä ei valmistajasta tai 
maahantuojasta riippumattomista syistä 
tapahdu viimeistään kuutta kuukautta 
ennen 1–3 kohdan mukaista määräaikaa.

Or. de

Perustelu

Ajallinen järjestys, jossa asteittain rekisteröitävät aineet on rekisteröitävä 
ennakkorekisteröinnin jälkeen, olisi määritettävä riskipohjaisen lähestymistavan perusteella 
eikä pelkästään määrään perustuvan lähestymistavan pohjalta. Valmistajista ja 
maahantuojista riippumattomilla viivytyksillä ei myöskään pitäisi olla kielteisiä vaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 578
21 ARTIKLA

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin kolmen vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin neljän vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

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

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

(b) asteittain rekisteröitävät erittäin suurta 
huolta aiheuttavat aineet.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta:
(a) sellaisiin asteittain rekisteröitäviin huolta 
aiheuttaviin aineisiin, joita jokin valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
maahan yhden tonnin tai enemmän
vuodessa vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen;

b) sellaisiin huolta aiheuttaviin ja jonkin 
verran huolta aiheuttaviin aineisiin, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.
2 a. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta 
kahdeksan vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta:
a) sellaisiin asteittain rekisteröitäviin 
huolta aiheuttaviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
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enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.
b) sellaisiin jonkin verran huolta 
aiheuttaviin aineisiin, joita jokin valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
maahan 100 tonnia tai enemmän vuodessa 
vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin jonkin verran huolta 
aiheuttaviin aineisiin, joita jokin valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
maahan yhden tonnin tai enemmän vuodessa 
vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä on arvioitava myös silloin, kun 
määrä on alle tonnin vuodessa. Nämä aineet voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle jopa pieninä määrinä. Määrät korvataan määrän ja 
huolestuttavuuden yhdistelmällä (Bloklandin etusijajärjestyspaketti).

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

Tarkistus 579
21 ARTIKLA

Asteittain rekisteröitäviä aineita koskevat 
erityissäännökset

Asteittain rekisteröitävien aineiden 
rekisteröinti

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin kolmen vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

1. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin viiden vuoden aikana tämän 
asetuksen voimaantulosta:

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 

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

maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta seitsemän
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta:
a) sellaisiin asteittain rekisteröitäviin 
aineisiin, joita jokin valmistaja valmistaa 
yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa vähintään 
kerran tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen;
(b) sellaisiin asteittain rekisteröitäviin 
aineisiin, jotka on asetettu 
etusijajärjestykseen 20 a artiklan 
mukaisesti.
2 a. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdeksän 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 10 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Rekisteröinti suoritettaisiin etusijajärjestyksen laatimisen yhteydessä todetun potentiaalisen 
riskin pohjalta; aikataulun ratkaisisi aluksi määrä. Kaikki yritykset mutta erityisesti pieniä 
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määriä aineita tuottavat pk-yritykset saisivat riittävästi aikaa valmistellakseen tarpeitaan 
vastaavat rekisteröintiasiakirjat. 

Ennakkorekisteröinti

Asteittain rekisteröitävien aineiden ennakkorekisteröinti olisi toteutettava 18 kuukauden 
kuluessa Reach-järjestelmän voimaantulosta (ks. 26 artikla).

Viiden vuoden jakso Reach-järjestelmän voimaantulon jälkeen

Rekisteröidään virallisesti luokitellut CMR-aineet (karsinogeeniset, mutageeniset tai 
lisääntymismyrkylliset aineet) luokissa 1 ja 2 sekä aineet, joita valmistetaan/tuodaan yli 
1 000 tonnia vuodessa. 

5–7 vuotta Reach-järjestelmän voimaantulosta

Rekisteröidään aineet, joita valmistetaan/tuodaan 1 000–100 tonnia vuodessa sekä aineet, 
joiden määrä on alle 100 tonnia ja jotka aiheuttavat erityistä huolta. 

7–9 vuotta Reach-järjestelmän voimaantulosta

Rekisteröidään aineet, joita valmistetaan/tuodaan 100–10 tonnia vuodessa ja jotka eivät 
aiheuta erityistä huolta. 

9–11 vuotta Reach-järjestelmän voimaantulosta

Rekisteröidään aineet, joita valmistetaan/tuodaan 1–10 tonnia vuodessa ja jotka eivät aiheuta 
erityistä huolta.

Koska rekisteröinti on jatkuva prosessi, rekisteröijiä vaadittaisiin tarkistamaan 
rekisteröintejään riskianalyysinsä pohjalta, kun riskimallissa tapahtuu muutoksia. 

Liittyy 9 ja 20 a (uusi) artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 580
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti, hitaasti 
hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet 
sekä erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin 
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enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

paljon biokertyvät aineet tai aineet, joilla 
määritellään olevan vastaavia vaikutuksia 
54 artiklan mukaisesti, ja joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

Or. it

Perustelu

Selkeytetään esittelijän jättämää tarkistusta 25 täsmentämällä aineet, jotka on rekisteröitävä 
ensisijaisesti.

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

Tarkistus 581
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti tai joiden 
tiedetään täyttävän 54 artiklan 
luokitteluperusteet ja joita jokin valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
maahan yhden tonnin tai enemmän vuodessa 
vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen;

Or. en

Perustelu

Asteittain rekisteröitävien aineiden rekisteröinnin ensimmäinen määräaika (3 vuotta) koskee 
vain luokkien 1 ja 2 CMR-aineita. Ei voida hyväksyä sitä, että muut aineet, jotka aiheuttavat 
erittäin suurta huolta – erityisesti luvanvaraiset PBT- ja vPvB-aineet – joutuvat odottamaan 
rekisteröintiä jopa 11 vuotta myös silloin, kun niiden ominaisuudet tunnetaan. Siksi 
ensimmäisen rekisteröintivaiheen olisi katettava myös PBT- ja vPvB-aineet sekä muut 
erityistä huolta aiheuttavat aineet, kun etusijajärjestelmää muutetaan siten, että erityistä 
huolta aiheuttavat kemikaalit käsitellään ensiksi. Nämä aineet voidaan siten ohjata 
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mahdollisimman pian lupajärjestelmän piiriin.

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

Tarkistus 582
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Reach-järjestelmässä ehdotettu asteittain rekisteröitävien aineiden rekisteröinnin 
ensimmäinen määräaika koskee kemikaaleja, joita tuotetaan yli 1 000 tonnia, sekä luokkien 
1 ja 2 CMR-aineita. Jotta ongelmallisimmat aineet voidaan käsitellä ensin, tähän 
ensimmäiseen vaiheeseen olisi lisättävä aineet, jotka ovat pysyviä ja biokertyviä. Nämä 
ominaisuudet voitaisiin helposti yksilöidä ennakkorekisteröinnin yhteydessä. Tämä on tarpeen 
myös siksi, että voidaan taata johdonmukaisuus lupamenettelyn kanssa, jossa etusijalle 
asetetaan PBT- ja vPvB-aineet (ks. 55 artiklan 3 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 583
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

(b) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan määrän, jonka 
altistumisarvo on 1 000 tonnia tai enemmän 
vuodessa vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus tarkistettujen säännösten ja vaatimusten kanssa, 3 artiklan 
29 a kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 584
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

(b a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka 
täyttävät 54 artiklan d–e kohdassa 
tarkoitetut arviointiperusteet (PBT- ja
vPvB-aineet) tai jotka on yksilöity 
54 artiklan f kohdan mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen;

Or. en

Perustelu

Ensimmäistä rekisteröintivaihetta olisi täydennettävä siten, että se sisältää tunnettujen 
PBT-ja vPvB-aineiden rekisteröinnin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon yhteys 
lupajärjestelmään. Ei voida hyväksyä sitä, että muut aineet, jotka aiheuttavat erittäin suurta 
huolta - erityisesti mahdollisesti luvanvaraiset PBT- ja vPvB-aineet - joutuvat odottamaan 
rekisteröintiä jopa 11 vuotta myös silloin, kun niiden ominaisuudet tunnetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 585
21 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 100 tonnia tai 

2. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta kuuden 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan määrän, jonka 
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enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

altistumisarvo on 100 tonnia tai enemmän 
vuodessa vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus tarkistettujen säännösten ja vaatimusten kanssa, 3 artiklan 
29 a kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 586
21 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Edellä 19 artiklaa ei sovelleta yhdentoista 
vuoden aikana tämän asetuksen 
voimaantulosta sellaisiin asteittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan määrän, jonka 
altistumisarvo on yksi tonni tai enemmän 
vuodessa vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus tarkistettujen säännösten ja vaatimusten kanssa, 3 artiklan 
29 a kohta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Tarkistus 587
21 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäljempänä 54 artiklan a–e kohdassa 
tarkoitetut arviointiperusteet täyttävien tai 
54 artiklan f kohdan mukaisesti yksilöityjen 
aineiden hallinnointijärjestelmän 
asteittaista käyttöönottoa varten 
alakohtaiset erityisohjeet olisi otettava 
käyttöön vapaaehtoisena välineenä 
3 vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Asetuksen 6 artiklaa 
sovelletaan 6 vuoden ajan asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa toimiva järjestelmä, jolla hallinnoidaan luvanvaraisten kemikaalien 
käyttöä tuotteiden valmistusketjussa, on noudatettava asteittaista lähestymistapaa. Tällä 
tarkistuksella varmistetaan, että alakohtaiset ohjeet otetaan käyttöön kolmen vuoden aikana 
ennen 6 artiklan voimaantuloa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 588
21 A ARTIKLA (uusi)

21 a artikla
Ilmoitus aikomuksesta olla rekisteröimättä 

tiettyä ainetta
1. Jos joko sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa olevan aineen valmistaja tai 
maahantuoja ei aio rekisteröidä ainetta, 
hänen on ilmoitettava tästä 
kemikaalivirastolle ja jatkokäyttäjille.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettava viimeistään:
(a) 12 kuukautta ennen 21 artiklan 
1 kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
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koskee asteittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
1 000 tonnia tai enemmän vuodessa;
(b) 24 kuukautta ennen 21 artiklan 
2 kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee asteittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa;
(c) 36 kuukautta ennen 21 artiklan 
3 kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee asteittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
1 tonni tai enemmän vuodessa;
3. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole 
ilmoittanut kemikaalivirastolle tai 
jatkokäyttäjille aikomuksesta olla 
rekisteröimättä ainetta, hänen on jätettävä 
aineen rekisteröintihakemus.

Or. it

Perustelu

Jatkokäyttäjät pelkäävät, että (hyvinkin) monet aineet jätetään rekisteröimättä 
kustannussyistä. Tällä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia niiden liiketoimintaan. Jatkokäyttäjät 
eivät pysty varautumaan riittävästi aineen rekisteröimättä jättämisestä aiheutuviin 
seurauksiin, sillä ne saattavat kuulla asiasta vasta, kun rekisteröinnille asetettu määräaika on 
jo kulunut umpeen. Säännös, joka velvoittaa valmistajat ja maahantuojat antamaan 
ennakkovaroituksen antaa jatkokäyttäjille mahdollisuuden neuvotella valmistajien ja 
maahantuojien kanssa. Jatkokäyttäjät saattaisivat hyvinkin olla valmiita maksamaan 
korkeamman hinnan välttyäkseen maksamasta uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia 
kustannuksia, jotka ovat vielä korkeammat, ja välttääkseen näin aineen rekisteröimättä 
jättämisen.

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

Tarkistus 589
21 A ARTIKLA (uusi)

21 a artikla

Sellaisten aineiden asteittainen 
rekisteröinti, joiden tonnimäärä on 

1–1 000 tonnia
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1. Rekisteröijien on 5 vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta esitettävä 
liitteessä VI vaadittu tietopaketti aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan
10–1 000 tonnia. 
2. Rekisteröijien on 5 vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta laadittava 
käytettävissä olevien tietojen perusteella 
etusijajärjestys aineista, joita valmistetaan 
tai tuodaan 1–10 tonnia. Rekisteröijien on 
toimitettava etusijajärjestystä koskevat 
tulokset ja kaikki saatavilla olevat tiedot, 
joita rekisteröijä pitää oleellisina 
etusijajärjestyksen kannalta. 
3. Rekisteröijät, jotka eivät toimita 1 ja 
2 kohdassa vaadittuja tietoja, eivät voi 
vedota 21 artiklaan.
4. Kuukauden kuluessa julkistamisesta 
kemikaalivirasto päivittää luetteloa 
26 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti ja ilmoittaa jäljellä oleville 
aineille aikaisimmat rekisteröintiajat.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 590
22 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Mukautetaan vastaamaan riskiin perustuvaa lähestymistapaa (ks. 11 artiklaan esitetty 
tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 591
22 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jos valmistetun tai maahantuodun 
ilmoitetun aineen määrä valmistajaa tai 
maahantuojaa kohti nousee 11 artiklassa 
tarkoitettuun seuraavaan tonnimääräiseen 
kynnykseen mutta viimeistään 7 vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta, 
kyseistä tonnimääräistä kynnystä sekä 
kaikkia alempia tonnimääräisiä kynnyksiä 
vastaavat vaadittavat lisätiedot on 
toimitettava 9 ja 11 artiklan mukaisesti, ellei 
niitä jo ole toimitettu kyseisten artiklojen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Uusia aineita koskevan nykyjärjestelmän mukaiset tietovaatimukset ovat pitkälti tiukemmat 
kuin Reach-järjestelmässä. Reach-järjestelmässä on kuitenkin myös joitakin uusia tutkittavia 
parametrejä, kuten PBT, vPvB ja endokriiniset ominaisuudet. Muiden kuin asteittain 
rekisteröitävien aineiden tapauksessa näitä uusia ominaisuuksia koskevia tietoja olisi siten 
vaadittava kohtuullisen ajan kuluessa Reach-järjestelmän voimaantulosta eikä vasta 
seuraavan tonnimääräisen rajan ylittymisen jälkeen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 592
22 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. nl

Perustelu

Valmistajan tai maahantuojan on toimitettava lisätietoja, jos seuraava tonnimääräinen 
kynnys ylitetään ja niinikään jos huolestuttavuus muuttuu uusien tietojen vuoksi (Bloklandin 
etusijajärjestyspaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Tarkistus 593
22 a ARTIKLA (uusi)

22 a artikla
Olemassa olevat aineet

Asetuksen (ETY) N:o 793/93 tai vastaavan 
kansainvälisesti tunnustetun järjestelmän 
mukaisesti ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa suoritettua arviointia 
pidetään tämän osaston mukaisena 
rekisteröintinä, ja kemikaaliviraston on 
annettava rekisteröintinumero vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Aineilta, jotka on jo käsitelty olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 
annetun asetuksen mukaisesti, ei pitäisi vaatia uutta rekisteröintiä, koska niistä on jo laadittu 
selkeä tiivistelmä nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Uudelleenrekisteröinti hidastaa
kemikaaliviraston työtä, jos järjestelmää kuormitetaan jo arvioiduilla aineilla. Lisäksi 
nykyisen OECD-kemikaalijärjestelmän mukaisesti arvioidut aineet on myös vapautettava 
rekisteröinnistä.


