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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 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek ja Frédérique Ries

Tarkistus 885
23 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Valmistajat ja maahantuojat antavat 
keskenään yhteiskäyttöön ja saattavat 
käyttöön 9 artiklan a kohdan vi ja 
vii alakohdassa eritellyt tiedot rekisteröintiä 
varten tutkimusten päällekkäisyyden 
välttämiseksi. 
Poikkeustapauksissa, joissa näyttää siltä, 
että valmistaja, maahantuoja tai formuloija 
kärsii erittäin merkittävän tappion tietojen 
yhteiskäyttöön antamista koskevien 
pakollisten määräysten vuoksi (muissa kuin 
asioissa, jotka vaativat eläinkokeita 
koskevia tietoja), kemikaalivirasto myöntää 
erityisen poikkeuksen yksittäisille 
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hakijoille.
18 kuukauden kuluessa voimaantulosta 
kemikaalivirasto laatii mainittujen 
hakemusten käsittelyä koskevat kriteerit, 
ottaa käyttöön mainittujen yksittäisten 
hakemusten jättämistä ja käsittelyä 
koskevan menettelyn, sekä ottaa käyttöön 
riippumatonta valitusmenettelyä koskevat 
järjestelyt kemikaaliviraston hylkäämien 
hakemusten uudelleen käsittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Poikkeustapauksissa kemikaaliviraston olisi kuitenkin voitava myöntää tapauskohtainen 
poikkeus OSOR-menettelystä.

OSOR-paketin lisäksi.

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

Tarkistus 886
23 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Valmistajat ja maahantuojat antavat 
keskenään yhteiskäyttöön ja saattavat 
käyttöön 9 artiklan a kohdan vi ja 
vii alakohdassa eritellyt tiedot rekisteröintiä 
varten tutkimusten päällekkäisyyden 
välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

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

OSOR-paketin lisäksi.

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

Tarkistus 887
23 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Yhteenliittymien vapaaehtoista 
muodostamista tuetaan, jotta kunkin 
aineen rekisteröintikertoja saadaan 
vähennettyä. Tietoja olisi hyödynnettävä 
yhteisesti, jollei rekisteröijä katso niitä 
kilpailusyistä luottamuksellisiksi.

Or. de

Perustelu

Yksi aine, yksi rekisteröinti -ehdotuksessa edellytetään tietojen pakollista jakamista. Tämä 
kyllä helpottaa aineiden rekisteröintiä, mutta tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus 
herättävät epäilyjä. Tietojen ilmoituspakko on perusteltavissa ainoastaan, jos siitä koituu 
huomattavampaa oikeudellista hyötyä. Eläintensuojelu on yksi näistä perusteista, joten 
tietojen ilmoituspakko on perusteltavissa selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden mutta ei 
muiden kokeiden yhteydessä.

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

Tarkistus 888
23 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tarpeettomien eläinkokeiden 
välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin 
testeihin ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona. On myös tarpeen ryhtyä 
toimenpiteisiin muiden testien 
tarpeettoman päällekkäisyyden 
rajoittamiseksi.

1. Tietojen yhteinen käyttäminen on 
1 a kohdasta poiketen pakollista 
selkärankaisilla tehtävien testien 
yhteydessä. Tarpeettomien eläinkokeiden 
välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin 
testeihin ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona.

Or. de
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Perustelu

Yksi aine, yksi rekisteröinti -ehdotuksessa edellytetään tietojen pakollista jakamista. Tämä 
kyllä helpottaa aineiden rekisteröintiä, mutta tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus 
herättävät epäilyjä. Tietojen ilmoituspakko on perusteltavissa ainoastaan, jos siitä koituu 
huomattavampaa oikeudellista hyötyä. Eläintensuojelu on yksi näistä perusteista, joten 
tietojen ilmoituspakko on perusteltavissa selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden mutta ei 
muiden kokeiden yhteydessä.

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

Tarkistus 889
23 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tarpeettomien eläinkokeiden 
välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin 
testeihin ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona. On myös tarpeen ryhtyä 
toimenpiteisiin muiden testien 
tarpeettoman päällekkäisyyden 
rajoittamiseksi.

1. Tarpeettomien eläinkokeiden 
välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin 
testeihin ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 890
23 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Muilla kuin selkärankaisilla tehtyjä 
eläinkokeita koskevien tietojen antaminen 
yhteiskäyttöön/yhteinen jättäminen sekä 
muiden eläinkokeita mahdollisesti estävien 
tietojen antaminen on pakollista.
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Or. en

Liittyy johdanto-osan 33 a kappaleeseen tehtyyn tarkistukseen. Tämän otsikon alle on 
ehdottomasti sisällytettävä vaatimus, jonka mukaan tämän asetuksen tiedonsaantivaatimusten 
mukaisesti eläinkokeista saatujen tietojen ja muiden tietojen antaminen yhteiskäyttöön on 
pakollista  päällekkäisten eläinkokeiden välttämiseksi. Tämä varmistaa myös 
johdonmukaisuuden 24 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan kanssa, ja toteamus, jonka 
mukaan "tietojen yhteiskäyttöön antaminen on pakollista" eläinkokeiden osalta varmistaa 
johdonmukaisuuden sen kanssa, mitä eläinkokeista todetaan perustelujen sivulla 10.

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

Tarkistus 891
23 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Tietojen yhteiskäyttö ja yhteinen 
toimittaminen tämän asetuksen mukaisesti 
voi koskea teknisiä tietoja ja erityisesti 
aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevia 
tietoja. Rekisteröijien on pidättäydyttävä 
vaihtamasta tietoja liiketoiminnastaan, 
erityisesti tuotantokapasiteetista, tuotannon 
tai myynnin määrästä, maahantuonnin 
määrästä tai markkinaosuuksista. Komissio 
julkaisee suuntaviivat sen määrittämiseksi, 
kuinka yhteenliittymiä koskevia 
kilpailusääntöjä on noudatettava tietojen 
yhteiskäyttöön antamisessa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön yritysten (erityisesti pk-yritysten) tunteman epävarmuuden 
vähentämiseksi ja yhteenliittymien muodostamisen edistämiseksi.

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

Tarkistus 892
23 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tietojen yhteiskäyttö ja yhteinen 
toimittaminen tämän asetuksen mukaisesti 
voi koskea teknisiä tietoja ja erityisesti 

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

aineiden luontaisia ominaisuuksia koskevia 
tietoja. Rekisteröijien on pidättäydyttävä 
vaihtamasta tietoja liiketoiminnastaan, 
erityisesti tuotantokapasiteetista, tuotannon 
tai myynnin määrästä, maahantuonnin 
määrästä tai markkinaosuuksista. 
Rekisteröijien on noudatettava 
kilpailumääräyksiä yhteenliittymissä ja 
niiden hallinnoinnissa. 
Komissio laatii ohjeet kilpailumääräysten 
noudattamisesta tietoja yhteisesti 
käytettäessä.

Or. de

Perustelu

Yksi aine, yksi rekisteröinti -ehdotuksessa edellytetään tietojen pakollista jakamista. Tämä 
kyllä helpottaa aineiden rekisteröintiä, mutta tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus 
herättävät epäilyjä. Tietojen ilmoituspakko on perusteltavissa ainoastaan, jos siitä koituu 
huomattavampaa oikeudellista hyötyä. Eläintensuojelu on yksi näistä perusteista, joten 
tietojen ilmoituspakko on perusteltavissa selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden mutta ei 
muiden kokeiden yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 893
23 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 894
23 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Tietoja annetaan yhteiskäyttöön 
taloudellista korvausta vastaan. 
Kemikaalivirasto voi antaa vapaasti kaikkien 
muiden rekisteröijien tai mahdollisten 
rekisteröijien käyttöön tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät tutkimuksista, jotka on 
toimitettu rekisteröinnin yhteydessä 
vähintään 10 vuotta aiemmin muita kuin 
asteittain rekisteröitäviä aineita koskevan 
25 artiklan ja asteittain rekisteröitäviä 
aineita koskevan 28 artiklan ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Innovoinnin kannustamiseksi yritysten olisi pystyttävä suojelemaan tietojaan 
tutkimustuloksiaan, ja näin ollen tietojen yhteiskäyttöön antamisen olisi oltava maksullista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter ja 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 ja Sergio Berlato

Tarkistus 895
23 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Muiden kuin selkärankaisilla tehtävien 
testien osalta tätä osastoa sovelletaan 
mahdollisiin rekisteröijiin ainoastaan, jos 

Poistetaan.
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aiemmat rekisteröijät ovat antaneet 
myöntävän ilmoituksen 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
x alakohdan soveltamista varten.

Or. en

Perustelu

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

Se, että 4 kohta poistetaan, liittyy läheisesti ja on johdonmukainen 9 artiklan a kohdan 
x alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa. Tarkistuksella pyritään torjumaan se mahdollisuus, 
että muilla kuin selkärankaisilla tehtävien testien tuloksien antaminen olisi luottamuksellista. 
Sen vuoksi kyseinen säännös poistetaan. Tämä kohta on erityisen tärkeä pk-yrityksille, koska 
sillä vähennetään huomattavasti REACH-järjestelmään kuuluvien toimien kustannuksia. 
(Vernola ja muut)

Testitietojen (mukaan luettuna muilla kuin selkärankaisilla tehdyt testit) pakollista 
vaihtamista koskevalla periaatteella pyritään vähentämään yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille, REACH-järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Tarkistus liittyy siis 9 artiklan 
a kohdan x alakohdan poistamiseen. (Foglietta ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 896
23 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

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

Or. it

Perustelu

Yrityksillä on aina oltava mahdollisuus olla kolmannen osapuolen edustamana 
luottamuksellisuutta koskevista syistä tai käytännön syiden vuoksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 897
23 A ARTIKLA (uusi)

23 a artikla
1. Mahdollinen rekisteröijä voi ennen 
muilla kuin selkärankaisilla tehtävien 
testien suorittamista tai muiden tietojen 
selvittämistä tiedustella, onko kyseisestä 
aineesta jo saatavilla tietoja tai muuta 
aineistoa. Hänen on toimitettava 
tiedustelun mukana kemikaalivirastolle 
kaikki seuraavat tiedot:
a) omat tunnistetietonsa;
b) aineen tunnistetiedot liitteessä IV olevan 
2.1 ja 2.3 jakson mukaisesti;
c) selostus siitä, mitkä tietovaatimukset 
edellyttäisivät hänen tekevän uusia 
tutkimuksia.
2. Jos kemikaalivirasto on varma siitä, että 
mahdollinen rekisteröijä aikoo valmistaa 
tai tuoda maahan ainetta, sen on 
tarkastettava, onko komissiolle jo esitetty 
vaaditut tiedot tai muu aineisto. Jollei näin 
ole, kemikaalivirasto tiedustelee 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta, onko niillä tietoja tai muuta 
aineistoa. Jäsenvaltioiden viranomaisten 
on ilmoitettava niistä kemikaalivirastolle 
kuukauden kuluessa.
3. Kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle tarkastuksensa tuloksista.
4. Mahdollinen rekisteröijä voi vaatia 
aiemmilta rekisteröijiltä tietoja muilla kuin 
selkärankaisilla tehdyistä testeistä, joista 
aiemmat rekisteröijät ovat antaneet 
myöntävän ilmoituksen 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
x alakohdan soveltamista varten.

Or. de
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Perustelu

Tarkastamisesta ja muilla kuin selkärankaisilla tehtäviä testejä koskevista tiedoista on 
säädettävä erikseen, jotta viranomaisilta voitaisiin pyytää myös kyseisiä tietoja. 
Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että viranomaisille muista syistä – esim. valtion 
tutkimusohjelmaa varten – esitettyjä tietoja voitaisiin hyödyntää rekisteröintimenettelyssä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 898
III OSASTON 2 LUVUN OTSIKKO

MUITA KUIN ASTEITTAIN 
REKISTERÖITÄVIÄ AINEITA 
KOSKEVAT SÄÄNNÖTRIO

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korjaamaan kielivirhe komission ehdotuksen italiankielisessä 
versiossa.

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

Tarkistus 899
24 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta OSOR-paketista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 900
24 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Perustelu

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

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

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

Tarkistus 901
24 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA
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(a) omat tunnistetietonsa; (a) omat tunnistetietonsa rajoittamatta 
115 ja 166 artikloiden säännöksiä;

Or. it

Perustelu

Lainsäädännön yhdenmukaisuuden vuoksi 24 artiklassa on otettava huomioon 115 ja 
166 artikloiden säännökset, joissa käsitellään tietojen saatavuutta. Tämä tarkistus liittyy 
muihin tietojen yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan III osaston 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 902
24 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta OSOR-paketista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 903
24 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos samaa ainetta ei ole aiemmin 
rekisteröity, kemikaaliviraston on 
ilmoitettava asiasta mahdolliselle 
rekisteröijälle.

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

Or. de

Perustelu

Ks. 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut, s. 1. Markkinakartoitusta on vältettävä. Lisäksi 
ehdotuksen säännös merkitsisi kemikaalivirastolle tarpeetonta byrokratiaa.

On tärkeää, että kemikaalivirasto on varma siitä, että tiedustelun esittäjä todella aikoo 
valmistaa ainetta (markkinakartoituksen välttäminen).

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

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

Tarkistus 904
24 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos samaa ainetta ei ole aiemmin 
rekisteröity, kemikaaliviraston on 
ilmoitettava asiasta mahdolliselle
rekisteröijälle.

4. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa rekisteröijälle 
viipymättä aiemman rekisteröijän
(aiempien rekisteröijien) nimet ja osoitteet 
sekä tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät merkityksellisistä 
selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista, 
jotka nämä mahdollisesti ovat jo 
toimittaneet.
Olemassa olevat tutkimukset on annettava 
mahdollisen rekisteröijän saataville 
25 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seurausta OSOR-paketista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter ja 
Jonas Sjöstedt

Tarkistus 905
24 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) 
nimet ja osoitteet sekä tiivistelmät tai 
selkeät tutkimustiivistelmät 
merkityksellisistä selkärankaisilla tehdyistä 
tutkimuksista, jotka nämä mahdollisesti 
ovat jo toimittaneet.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Seurausta OSOR-paketista. (Guido Sacconi ja muut)

Tämä tarkistus varmistaa sen, että tietojen pakollinen yhteiskäyttöön antaminen ulotetaan 
koskemaan muista kuin eläinkokeista saatuja tietoja. (Chris Davies)

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

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

Tarkistus 906
24 ARTIKLAN 5 KOHTA
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5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimet 
ja osoitteet sekä tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät merkityksellisistä 
selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista, 
jotka nämä mahdollisesti ovat jo 
toimittaneet.

5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimet 
ja osoitteet sekä tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät merkityksellisistä 
tutkimuksista, jotka nämä mahdollisesti ovat 
jo toimittaneet.

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

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti 
aiemmille rekisteröijille mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa, että tietojen yhteiskäyttöön antamisen pakollisuus ulotetaan koskemaan 
tietoja, jotka ovat peräisin muista kuin eläinkokeista. (Davies)

Se, että 4 kohta poistetaan, liittyy läheisesti ja on johdonmukainen 9 artiklan a kohdan 
x alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa. Tarkistuksella pyritään torjumaan se mahdollisuus, 
että muilla kuin selkärankaisilla tehtävien testien tuloksien antaminen olisi luottamuksellista. 
Sen vuoksi kyseinen säännös poistetaan. Tietojen saatavuus on välttämätöntä pk-yrityksille. 
(Vernola ja muut)

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön periaate pakollisesta tietojen vaihdosta, kun 
kyseessä ovat muilla kuin selkärankaisilla tehtävät testit. Tarkoitus on suojella pk-yrityksiä. 
Tämä tarkistus liittyy 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 23 artiklan 4 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin. (Foglietta ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 907
24 ARTIKLAN 5 KOHTA
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5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimet 
ja osoitteet sekä tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät merkityksellisistä 
selkärankaisilla tehdyistä tutkimuksista, 
jotka nämä mahdollisesti ovat jo 
toimittaneet.

5. Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa, ellei 102 artikla, 
115 artiklan 2 kohta ja 116 artikla rajoita 
ilmoittamista, mahdolliselle rekisteröijälle 
viipymättä aiemman rekisteröijän (aiempien 
rekisteröijien) nimet ja osoitteet sekä 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
merkityksellisistä selkärankaisilla tehdyistä 
tutkimuksista, jotka nämä mahdollisesti ovat 
jo toimittaneet.

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

Lisäksi kemikaalivirasto antaa, ellei 
102 artikla, 115 artiklan 2 kohta ja 
116 artikla rajoita ilmoittamista, 
mahdolliselle rekisteröijälle tiedoksi 
asiaankuuluvat tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät tutkimuksista, jotka 
aiemmat rekisteröijät ovat jo toimittaneet, 
jotka eivät liity selkärankaisiin ja joista 
aiemmat rekisteröijät ovat antaneet 
myöntävän ilmoituksen 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
x alakohdan soveltamista varten.

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti 
aiemmille rekisteröijille mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen.

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti 
aiemmille rekisteröijille mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen.

Or. en

Perustelu

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

Joillakin aloilla aineiden käyttäminen saattaa olla erittäin luottamuksellista ja sitä pidetään 
teollis- ja tekijänoikeuden piiriin kuuluvana. Yhden kriittisen kemikaalin käyttämisen 
paljastaminen voi paljastaa kilpailijoille luottamuksellisia liikesalaisuuksia valmistajan 
käyttämästä valmistusprosessista, ja voi jopa antaa kilpailijoille mahdollisuuden muuttaa 
omia prosessejaan sen perusteella. Tästä syystä aikaisemman rekisteröijän on saatava 
päättää oman identiteettinsä paljastamisesta ja aikaisempien koetulostensa antamisesta 
uuden rekisteröijän käyttöön. (Doyle)

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

Tarkistus 908
24 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Jos toinen mahdollinen rekisteröijä on 
esittänyt tiedustelun samasta aineesta, 
kemikaalivirasto ilmoittaa kummallekin 
mahdolliselle rekisteröijälle viipymättä 
toisen mahdollisen rekisteröijän nimen ja 
osoitteen.

Or. en

Perustelu

Seurausta OSOR-paketista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 909
24 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Jos toinen mahdollinen rekisteröijä on 
esittänyt tiedustelun samasta aineesta, 
kemikaalivirasto ilmoittaa, ellei 102 artikla, 
115 artiklan 2 kohta ja 116 artikla rajoita 
ilmoittamista, kummallekin mahdolliselle 
rekisteröijälle viipymättä toisen mahdollisen 
rekisteröijän nimen ja osoitteen sekä 
selkärankaisilla suoritettavat tutkimukset, 
jotka kummaltakin edellytetään.
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Or. en

Perustelu

Ks. saman tekijän 24 artiklan 5 kohtaan tekemä tarkistus. (Aylward)

Joillakin aloilla aineiden käyttäminen saattaa olla erittäin luottamuksellista ja sitä pidetään 
teollis- ja tekijänoikeutena. Yhden kriittisen kemikaalin käyttämisen paljastaminen voi 
paljastaa kilpailijoille luottamuksellisia liikesalaisuuksia valmistajan käyttämästä 
valmistusprosessista, ja voi jopa antaa kilpailijoille mahdollisuuden muuttaa omia 
prosessejaan sen perusteella. Tästä syystä aikaisemman rekisteröijän on saatava päättää 
oman identiteettinsä paljastamisesta ja aikaisempien koetulostensa antamisesta uuden 
rekisteröijän käyttöön. (Doyle)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 910
25 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi), -1 a KOHTA (uusi), -1 b KOHTA (uusi) JA 1 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

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

Lisäksi täsmennetään, ettei selkärankaisilla tehtäviä testejä pitäisi poistaa. Periaate on niin 
merkittävä, että se ansaitsee oman kohtansa.

Seuraavissa kohdissa käsitellään luottamuksellisten tietojen käsittelyä ja kustannusten 
jakamista, joihin viitataan tässä kohdassa. Saksan kemikaalilain vastaava säännös on 
osoittautunut toimivaksi.

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

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

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

Tarkistus 911
25 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity 
aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin 
10 vuotta aikaisemmin siten kuin 24 artiklan
5 kohdassa tarkoitetaan, mahdollisen 
rekisteröijän on pyydettävä aiemmalta 
rekisteröijältä (aiemmilta rekisteröijiltä) 
tiedot, jotka liittyvät selkärankaisilla 
tehtyihin testeihin ja joita hän tarvitsee 
rekisteröintiä varten. Hän voi pyytää 
rekisteröijiltä tietoja, jotka liittyvät muihin 
kuin selkärankaisilla tehtyihin testeihin, 
joista aiemmat rekisteröijät ovat antaneet 
myöntävän ilmoituksen 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
x alakohdan soveltamista varten.

1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity 
aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin 
10 vuotta aikaisemmin siten kuin 24 artiklan 
4 kohdassa ja 26 artiklan 3a kohdan 
b alakohdassa tarkoitetaan, mahdollisen 
rekisteröijän on pyydettävä aiemmalta 
rekisteröijältä (aiemmilta rekisteröijiltä) 
tiedot, joita hän 9 artiklan a kohdan vi ja 
vii alakohdan mukaisesti tarvitsee 
rekisteröintiä varten. 

Or. en

Perustelu

Seurausta OSOR-paketista.

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 ja Sergio Berlato

Tarkistus 912
25 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity 
aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin 
10 vuotta aikaisemmin siten kuin 24 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetaan, mahdollisen 
rekisteröijän on pyydettävä aiemmalta 
rekisteröijältä (aiemmilta rekisteröijiltä) 
tiedot, jotka liittyvät aikaisemmin tehtyihin 
testeihin, joita hän tarvitsee rekisteröintiä 
varten. Hän voi myös pyytää rekisteröijiltä 
tietoja, jotka liittyvät muihin kuin 
selkärankaisilla tehtyihin testeihin.

Or. it
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Perustelu

Tämä tarkistus liittyy läheisesti ja se on johdonmukainen 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 
24 artiklan 5 kohtaan tehtyjen tarkistusten kanssa. Tarkistuksella pyritään poistamaan se 
mahdollisuus, että muilla kuin selkärankaisilla tehtävien testien tuloksien antaminen olisi 
luottamuksellista, joten kyseinen säännös poistetaan. Tietojen saatavuus on välttämätöntä Pk-
yrityksille. (Vernola ja muut)

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön periaate pakollisesta tietojen vaihdosta, kun 
kyseessä ovat muilla kuin selkärankaisilla tehtävät testit. Tarkoitus on suojella pk-yrityksiä.

Tämä tarkistus liittyy 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 23 artiklan 4 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin (Foglietta ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 913
25 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Liittyy OSOR (yksi aine - yksi rekisteröinti) -ehdotukseen. Komission ehdotus sisältää 
selkärankaisilla tehtyihin testeihin liittyvien olemassa olevien tietojen pakollisen yhteiskäytön 
rekisteröijien kesken. Tämä tarkistus laajentaa tietojen yhteiskäytön soveltamisalaa, jotta 
koko järjestelmä olisi toimivampi ja kustannustehokkaampi.

OSOR tarkoittaa tiivistettynä seuraavaa:

Selkärankaisilla ja muilla kuin eläimillä tehtyjen testien pakollinen yhteiskäyttö. Tämä 
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vähentää kustannuksia samalla kun se parantaa kansanterveyden ja ympäristön suojelua.

Kunkin aineen luontaisten ominaisuuksien yhteinen yhteiskäyttöön antaminen samoista syistä.

Kustannusten jakaminen rekisteröijien kesken oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja 
syrjimättömyyden varmistamiseksi joustavalla tavalla.

OSOR edellyttää, että valmistajien ja maahantuojien on pyrittävä siihen, että kustakin 
aineesta on käytössä yksi luontaisten ominaisuuksien määritelmä. Tällä tavoin rekisteröijät 
luovuttavat olemassa olevat tiedot yhteiskäyttöön ja sopivat yhteisesti niiden käytöstä testien 
toistamisen välttämiseksi. Koska tämä ei sisälly komission ehdotukseen, komission  ehdotus 
voisi johtaa testien päällekkäisyyteen ja lisätä sekä testauksen että hallinnollisia 
kustannuksia, erityisesti pk-yritysten osalta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 914
25 ARTIKLAN 2, 3 ja 4 KOHTA

2. Saman aineen mahdollisen rekisteröijän ja 
aiemman rekisteröijän (rekisteröijien) on 
ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen kaikentyyppisiin 
testeihin liittyvien tutkimusten tulosten 
yhteiskäytöstä ja niiden luovuttamisesta 
toiselle osapuolelle. Tällainen sopimus 
voidaan korvata saattamalla asia 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi ja 
hyväksymällä välitystuomio.

2. Saman aineen mahdollisen rekisteröijän ja 
aiemman rekisteröijän (rekisteröijien) on 
ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin 
päästäkseen sopimukseen selkärankaisilla 
tehtyihin testeihin liittyvien tutkimusten 
tulosten yhteiskäytöstä ja niiden 
luovuttamisesta toiselle osapuolelle. 
Tällainen sopimus voidaan korvata 
saattamalla asia välimiesoikeuden 
ratkaistavaksi ja hyväksymällä 
välitystuomio.

3. Jos tutkimusten yhteiskäytöstä on päästy 
sopimukseen, aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) on annettava 
kyseisiä tutkimuksia koskevien tietojen 
käyttölupa mahdolliselle rekisteröijälle 
kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

3. Jos tutkimusten yhteiskäytöstä on päästy 
sopimukseen, aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) on annettava 
kyseisiä tutkimuksia koskevien tietojen 
käyttölupa mahdolliselle rekisteröijälle 
kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

Uuden rekisteröijän on viitattava näihin 
tutkimuksiin rekisteröintiasiakirjoissaan ja 
liitettävä niihin aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) antama tietojen 
käyttölupa.

Uuden rekisteröijän on viitattava näihin 
tutkimuksiin rekisteröintiasiakirjoissaan ja 
liitettävä niihin aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) antama tietojen 
käyttölupa.

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa 
kemikaalivirastolle ja aiemmalle 

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä ilmoittaa 
kemikaalivirastolle vähintään yhden 
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rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
asiasta vähintään yhden kuukauden kuluttua 
siitä, kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen.

kuukauden kuluttua siitä, kun hän on 
vastaanottanut kemikaalivirastolta aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimen 
ja osoitteen, että hän aikoo luopua 
rekisteröintimenettelystä.

Or. de

Perustelu

Artiklaa sovelletaan ainoastaan selkärankaisilla tehtyihin testeihin liittyviin tutkimuksiin, 
muilla eläimillä tehtyihin testeihin liittyviin tutkimuksiin sovelletaan 23 a artiklaa. 
Tarkistuksella täsmennetään, että mahdollinen rekisteröijä on velvollinen ilmoittamaan 
kemikaalivirastolle niin pitkään kuin hän pitää kiinni rekisteröintiaikeistaan. 
Kemikaaliviraston on kyettävä luomaan yhteys myöhempien mahdollisten rekisteröijien ja 
tiedustelun esittäneen mahdollisen rekisteröijän välille.

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 ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 915
25 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

3. Jos tutkimusten yhteiskäytöstä on päästy 
sopimukseen, aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) on annettava 
kyseisiä tutkimuksia koskevien tietojen 
käyttölupa mahdolliselle rekisteröijälle 
kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

3. Jos 1 kohdassa mainitusta tutkimusten 
yhteiskäytöstä on päästy sopimukseen, 
aiemman rekisteröijän (aiempien 
rekisteröijien) on annettava kyseisiä 
tutkimuksia koskevien tietojen käyttölupa 
mahdolliselle rekisteröijälle kahden viikon 
kuluessa maksun vastaanottamisesta.

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön periaate pakollisesta tietojen vaihdosta, kun 
kyseessä ovat muilla kuin selkärankaisilla tehtävät testit. Tarkoitus on suojella pk-yrityksiä.

Tämä tarkistus liittyy 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 23 artiklan 4 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin (Foglietta ja muut)

Tämä tarkistus liittyy läheisesti ja se on johdonmukainen 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 
24 artiklan 5 kohtaan tehtyjen tarkistusten kanssa. Tarkistuksella pyritään poistamaan se 
mahdollisuus, että muilla kuin selkärankaisilla tehtävien testien tuloksien antaminen olisi 
luottamuksellista, joten kyseinen säännös poistetaan. Tietojen saatavuus on välttämätöntä Pk-
yrityksille. (Vernola ja muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 916
25 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa 
kemikaalivirastolle ja aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
asiasta vähintään yhden kuukauden kuluttua 
siitä, kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen.

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä antaa 
asianmukaiset tiedot aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) ja 
esittää pyynnön kemikaalivirastolle asiasta 
vähintään yhden kuukauden kuluttua siitä, 
kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen. 
Aiemmalle rekisteröijälle (aiemmille 
rekisteröijille) annettava kohtuullinen 
korvaus määritellään tämän artiklan 
6 kohdan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Tietojen saatavuuden nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi on parempi, että viraston 
toimintamahdollisuudet taataan ja tietojen luottamuksellisuus varmistetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 917
25 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa 
kemikaalivirastolle ja aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
asiasta vähintään yhden kuukauden kuluttua 
siitä, kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen.

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa 
kemikaalivirastolle ja aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
asiasta vähintään yhden kuukauden kuluttua 
siitä, kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen. 
Niiden selkärankaisia eläimiä koskevien ja 
muiden tutkimusten osalta, jotka saattavat 
ehkäistä eläinkokeita, mahdollinen 
rekisteröijä on velvollinen ilmoittamaan 
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asiasta.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttöön antamista ja 
päällekkäisten testien estämistä koskevia velvoitteita noudatetaan, mahdollinen rekisteröijä ei 
saa laiminlyödä ilmoitusta siitä, että sopimukseen ei ole päästy, ja sen jälkeen rekisteröijä ei 
saa tehdä päällekkäisiä kokeita.

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

Tarkistus 918
25 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa 
kemikaalivirastolle ja aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
asiasta vähintään yhden kuukauden kuluttua 
siitä, kun hän on vastaanottanut 
kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimen ja osoitteen.

4. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, 
mahdollinen rekisteröijä voi esittää pyynnön
kemikaalivirastolle asiasta vähintään yhden 
kuukauden kuluttua siitä, kun hän on 
vastaanottanut kemikaalivirastolta aiemman 
rekisteröijän (aiempien rekisteröijien) nimen 
ja osoitteen. Aiemmalle rekisteröijälle 
(aiemmille rekisteröijille) annettava 
kohtuullinen korvaus määritellään tämän 
artiklan 6 kohdan mukaisesti ja aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
ilmoitetaan pyynnöstä samanaikaisesti.

Or. it

Perustelu

Viraston olisi puututtava tietojenvaihtomenettelyyn toiminnan nopeuttamiseksi ja tietojen 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 919
25 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
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vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 
tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 
mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
50 prosenttia tämän (näiden) osoittamista 
kustannuksista.

vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä, ja joka tapauksessa 
niiden selkärankaisia koskevien ja muiden 
tutkimusten osalta, jotka saattavat ehkäistä 
eläinkokeita, kemikaalivirasto tekee 
päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 
mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
25 artiklan 8 kohdan a alakohdassa 
määritellyn summan.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttöön antamista ja 
päällekkäisten testien estämistä koskevia velvoitteita noudatetaan, mahdollinen rekisteröijä ei 
saa laiminlyödä ilmoitusta siitä, että sopimukseen ei ole päästy, ja sen jälkeen rekisteröijä ei 
saa tehdä päällekkäisiä kokeita.

Olisi outoa, jos jokainen mahdollinen rekisteröijä maksaisi 50 % alkuperäisistä 
testauskustannuksista tuotantomäärästä ja mahdollisten ja aikaisempien rekisteröijien 
lukumäärästä riippumatta. 25 artiklan 8 kohdan a alakohta (uusi) sisältää mekanismin, jonka 
mukaan tutkimusten kustannukset jaetaan tasaisesti.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges ja Richard Seeber

Tarkistus 920
25 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 
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tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 
mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
50 prosenttia tämän (näiden) osoittamista 
kustannuksista.

tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 
mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
yhtäläisen osuuden tämän (näiden) 
osoittamista kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Liittyy 10 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. Uuden rekisteröijän ei tule maksaa 
50 prosenttia aikaisemmalle rekisteröijälle/aikaisemmille rekisteröijille, mitä tällä hetkellä 
ehdotetaan asteittain rekisteröitävien aineiden osalta. Muita kuin asteittain rekisteröitäviä 
aineita koskevien kustannusten jakamista koskevien säännösten on oltava samat kuin 
asteittain rekisteröitäviä aineita koskevat säännökset (ks. 28 artiklan 3 kohta). Ei ole mitään 
syytä eriyttää näiden kahden ainetyypin kustannusten jakamisen järjestelmiä.

Liittyy 10 artiklan 2 kohtaan, 17 artiklan 2 kohtaan ja 25 artiklan 6 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin (Oomen-Ruijten ja muut)

Maksujen alentamisen rajoittaminen koskemaan vain toista puolta rajoittaa yhteenliittymien 
muodostamisen kahden osapuolen yhteenliittymiin. Vain kahdesta osapuolesta koostuva 
yhteenliittymä hyötyy ehdotusta järjestelystä. Kustannusten tasapuolinen jakaminen johtaa 
myös suurempien yhteenliittymien muodostumiseen (Seeber).

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

Cristina Gutiérrez-Cortines ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 921
25 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 
tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 
tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 



PE 357.820v01-00 28/117 AM\565932FI.doc

FI

mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
50 prosenttia tämän (näiden) osoittamista 
kustannuksista.

mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
kemikaaliviraston ilmoittaman summan.

Or. it

Perustelu

Kulut on jaettava tasapuolisesti ja suhteellisesti viraston päätösten mukaisesti. Tämä tarkistus 
liittyy muihin tietojen yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan III osaston 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 922
25 ARTIKLAN 5 KOHTA ja 5 A KOHTA (uusi)

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 
tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 
mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
50 prosenttia tämän (näiden) osoittamista 
kustannuksista.

5. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa 
4 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut 
kyseisestä tutkimuksesta. Mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä kemikaalivirasto 
tekee päätöksen siitä, että hänen saatavilleen 
annetaan tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät kyseisistä tutkimuksista 
tai niiden tulokset tositetta vastaan, jonka 
mukaan hän on maksanut aiemmalle 
rekisteröijälle (aiemmille rekisteröijille) 
5 artiklan a alakohdan mukaisesti lasketun 
osuuden tämän (näiden) osoittamista 
kustannuksista.

5 a. Aiemman rekisteröijän (aiempien 
rekisteröijien) kyseisen tutkimuksen 
todellisten kustannusten jakaminen 
lasketaan tavalla, joka on suhteessa kunkin 
osapuolen tuotantomäärään.
Kun alkuperäiset kokonaiskustannukset on 
jo jaettu kahden tai useamman 
rekisteröijän kesken, jokainen myöhempi 
rekisteröijä (rekisteröijät) maksaa 
(maksavat) kullekin rekisteröijälle 
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yhtäläisen osuuden rekisteröinnin 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön mekanismi, jonka mukaan testien alkuperäiset kustannukset 
jaetaan oikeudenmukaisesti rekisteröijien lukumäärästä ja myöhempien rekisteröintien 
ajoituksesta riippumatta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 923
25 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jos mahdollinen rekisteröijä ei maksa 
osuuttaan selkärankaisilla tehtäviä testejä 
sisältävän tutkimuksen tai muun 
eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti 
ehkäisevän tutkimuksen kustannuksista, 
tämä ei saa rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 39 kappaleen a kohtaan tehtyyn tarkistukseen. Sen varmistamiseksi, että 
eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttöön saattamista ja päällekkäisten testien estämistä 
koskevia velvoitteita noudatetaan, mahdollinen rekisteröijä ei saa laiminlyödä ilmoitusta 
siitä, että sopimukseen ei ole päästy, ja sen jälkeen rekisteröijä ei saa tehdä päällekkäisiä 
kokeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 924
25 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 
rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä ja joka tapauksessa niiden
selkärankaisia koskevien ja muiden 
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tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
50 prosenttia kustannuksista, ja vaateelle 
voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

tutkimusten osalta, jotka saattavat ehkäistä 
eläinkokeita,  päätöksen siitä, että 
mahdollisen rekisteröijän saataville annetaan 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
kyseisistä tutkimuksista tai niiden 
tuloksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
50 prosenttia kustannuksista, ja vaateelle 
voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

Or. en

Perustelu

Liittyy saman tekijän 25 artiklan 5 kohtaan tekemään tarkistukseen. Sen varmistamiseksi, että 
eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttöön saattamista ja päällekkäisten testien estämistä 
koskevia velvoitteita noudatetaan, mahdollinen rekisteröijä ei saa laiminlyödä ilmoitusta 
siitä, että sopimukseen ei ole päästy, ja sen jälkeen rekisteröijä ei saa tehdä päällekkäisiä 
kokeita. "Tai niiden tuloksista" sanamuodon lisääminen parantaa tekstiä siten, että se on 
25 artiklan 5 kohdan mukainen.

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

Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 925
25 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 
rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 
tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
50 prosenttia kustannuksista, ja vaateelle 
voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 
rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 
tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
yhtäläinen osuus kustannuksista, ja 
vaateelle voidaan hakea täytäntöönpanoa 
kansallisissa tuomioistuimissa.

Or. en
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Perustelu

Liittyy samojen tekijöiden 10 artiklan 2 kohtaan, 17 artiklan 2 kohtaan ja 25 artiklan 
5 kohtaan tekemiin tarkistuksiin (ks. mainittujen tarkistusten perustelut).

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

Tarkistus 926
25 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 
rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 
tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
50 prosenttia kustannuksista, ja vaateelle 
voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 
rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 
tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
viraston ilmoittaman summan, ja vaateelle 
voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

Or. it

Perustelu

Kulut on jaettava tasapuolisesti ja suhteellisesti viraston päätösten mukaisesti. Tämä tarkistus 
liittyy muihin tietojen yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan III osaston 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 927
25 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 

6. Jos aiempi rekisteröijä (aiemmat 
rekisteröijät) ei (eivät) ilmoita mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista 5 kohdassa säädetyn 
määräajan kuluessa, kemikaalivirasto tekee 
pyynnöstä päätöksen siitä, että mahdollisen 
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rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 
tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
50 prosenttia kustannuksista, ja vaateelle 
voidaan hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

rekisteröijän saataville annetaan tiivistelmät 
tai selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista, joita hän tarvitsee. Aiemmalla 
rekisteröijällä (aiemmilla rekisteröijillä) on 
oikeus vaatia mahdolliselta rekisteröijältä 
5 artiklan a kohdan mukaisesti laskettu 
osuus kustannuksista, ja vaateelle voidaan 
hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön mekanismi, jonka mukaan testien alkuperäiset kustannukset 
jaetaan oikeudenmukaisesti rekisteröijien lukumäärästä ja myöhempien rekisteröintien 
ajoituksesta riippumatta.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines ja María del Pilar Ayuso González 

Tarkistus 928
25 ARTIKLAN 8 KOHTA

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

8. Edellä 19 artiklan 1 kohdan mukaista 
rekisteröinnin odotusaikaa pidennetään 
uuden rekisteröijän osalta ajanjaksoon, jota 
tarvitaan tutkimusten ja tarvittavien 
arvioiden suorittamiseen.

Or. it

Perustelu

Ajanjakson pitäisi olla yhdenmukainen sen ajan kanssa, mikä tarvitaan tutkimusten 
tekemiseen ja tarvittavien tietojen keräämisen. Tämä tarkistus liittyy muihin tietojen 
yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan III osaston artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 929
25 ARTIKLAN 8 KOHTA
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8. Edellä 19 artiklan 1 kohdan mukaista 
rekisteröinnin odotusaikaa pidennetään 
uuden rekisteröijän osalta neljällä 
kuukaudella, jos aiempi rekisteröijä sitä 
pyytää.

8. Edellä 19 artiklan 1 kohdan mukaista 
rekisteröinnin odotusaikaa pidennetään 
uuden rekisteröijän osalta ajanjaksolla, joka 
on suhteessa aikaan, joka tarvitaan 
asiaankuuluvien tutkimusten ja tarvittavien 
arvioiden tekemiseksi, jos aiempi 
rekisteröijä sitä pyytää.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 930
25 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 a. Osapuolikohtainen osuus 
kustannuksista lasketaan siten, että 
rekisteröijä maksaa osuuden alkuperäisen 
rekisteröijän (alkuperäisten rekisteröijien) 
kyseisen tutkimuksen todellisista 
kustannuksista saman aineen käytön ja 
tonnimäärän perusteella. Myöhemmät 
rekisteröijät maksavat aiemmalle 
rekisteröijälle summan, joka vastaa 
alkuperäisiä kokonaiskustannuksia 
rekisteröijien uudella lukumäärällä 
jaettuna. 
Kun alkuperäiset kokonaiskustannukset on 
jo jaettu kahden tai useamman 
rekisteröijän kesken, mahdollinen 
rekisteröijä (mahdolliset rekisteröijät) 
maksaa (maksavat) kullekin rekisteröijälle 
yhtäläisen osuuden osallistumisestaan 
kustannusten maksamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön mekanismi, jonka mukaan testien alkuperäiset kustannukset 
jaetaan oikeudenmukaisesti rekisteröijien lukumäärästä ja myöhempien rekisteröintien 
ajoituksesta riippumatta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 931
25 A ARTIKLA (uusi)

25 a artikla
1. Jollei ainetta ole vielä rekisteröity, eikä 
tarvittavia tietoja ja muuta aineistoa ole 
esitetty muualla, kemikaalivirasto ilmoittaa 
mahdolliselle rekisteröijälle (mahdollisille 
rekisteröijille), etteivät tarvittavat tiedot ole 
vielä saatavilla. Jos useampi mahdollinen 
rekisteröijä on esittänyt ainetta koskevia 
tiedusteluja, kemikaaliviraston on aluksi 
annettava heille tilaisuus antaa lausunto 
siitä, aikovatko he jatkaa
rekisteröintihankettaan. Jos vastaus on 
myöntävä, kemikaaliviraston on 
ilmoitettava mahdolliselle rekisteröijälle 
kunkin muun nimi ja osoite. Jos joku 
mahdollisista rekisteröijistä edellyttää 
tunnistetietojensa käsittelemistä 
luottamuksellisina, niitä ei ilmoiteta muille 
mahdollisille rekisteröijille.
2. Puuttuvat selkärankaisilla tehtyihin 
testeihin liittyvät tutkimukset saadaan 
suorittaa vain kerran.
3. Mahdollisten rekisteröijien on 
toteutettava kaikki tarkoituksenmukaiset 
toimenpiteet päästäkseen yksimielisyyteen 
siitä, kuka suorittaa tutkimuksen kaikkien 
puolesta. Kemikaalivirasto osallistuu 
päätöksentekoon sellaisen mahdollisen 
rekisteröijän puolesta, jonka tunnistetietoja 
käsitellään luottamuksellisina.
Jolleivät mahdolliset rekisteröijät ole 
päässeet yksimielisyyteen kahden 
kuukauden kuluessa kemikaaliviraston 
antamasta ilmoituksesta, asiasta on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle. Tällöin 
kemikaalivirasto päättää, kuka suorittaa 
tutkimuksen kaikkien puolesta. Mahdolliset 
rekisteröijät jakavat tutkimuksesta 
aiheutuvat kustannukset yhtäläisin 
osuuksin.
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4. Edellä 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös 
siinä tapauksessa, että selkärankaisilla 
tehtävät testit suoritetaan VI osaston 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On syytä varmistaa, että tunnistetiedot ilmoitetaan vastavuoroisuusperiaatteella ainoastaan 
valmistajille, jotka todella haluavat jatkaa rekisteröintimenettelyä. Lisäksi on huolehdittava, 
että testit voidaan suorittaa yhteisesti siinäkin poikkeustapauksessa, että joku mahdollisista 
rekisteröijistä edellyttää tunnistetietojensa käsittelemistä luottamuksellisina. 

Selkärankaisilla tehtäviä eläinkokeita on vältettävä myös siinä tapauksessa, ettei sellaisia ole 
tehty aiemmin lainkaan. Tästä ei ole huolehdittu KOM-ehdotuksessa (28 artiklan 2 kohta, s. 2 
ei estä rinnakkaisia selkärankaisilla tehtäviin testeihin liittyviä tutkimuksia).

On myös syytä säätää tilanteista, joissa yksimielisyyteen ei päästä, koska ensi sijassa on 
velvoitettava selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden järjestämiseen yhdessä.

Periaatteessa kaikkiin aineisiin olisi sovellettava samoja selkärankaisilla tehtävien 
eläinkokeiden yhteistä järjestämistä koskevia säännöksiä. Siten 50 artikla voidaan poistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 932
25 B ARTIKLA (uusi)

25 b artikla
Toimivalta ja oikeussuoja

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

Or. de

Perustelu

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

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

Tarkistus 933
26 artikla

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

1. 18 kuukauden kuluessa REACH-
asetuksen voimaantulosta kaikki yritykset, 
jotka valmistavat tai maahantuovat 
asteittain rekisteröitäviä aineita yli 1 tonnin 
määrissä, rekisteröivät mainitut aineet 
ennakolta Euroopan kemikaalivirastossa. 
Saadakseen hyödyntää 21 artiklassa 
säädettyä siirtymäjärjestelmää, kunkin 
asteittain rekisteröitävän aineen mahdollisen 
rekisteröijän on toimitettava kaikki seuraavat 
tiedot kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämää 
lomaketta käyttäen:

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

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

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön nimi;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön tai edustajan nimi; 
valmistajat ja maahantuojat voivat pyytää 
yrityksen nimen pitämistä 
luottamuksellisena 116 artiklan mukaisesti;

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

(c) tarkoitettu tonnimääräinen taso;

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

(d) (tutkimustyyppikohtainen) viittaus 
selkärankaisilla tehtyjä toksikologisia ja 
ympäristötoksikologisia päätepisteitä 
koskevien tutkimusten hallussapitoon
rekisteröintiin liittyviä tietovaatimuksia 
varten;

(e) ilmoitus siitä, sisältyykö d alakohdassa 
tarkoitettuihin tutkimuksiin 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, ja jos ei, 
aikooko hän antaa myöntävän ilmoituksen 
9 artiklan ensimmäisen kohdan 

(e) ilmoitus kiinnostuksesta liittyä 
yhteenliittymään.
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a alakohdan x alakohdan soveltamista 
varten rekisteröintinsä kanssa.

Mahdollinen rekisteröijä voi toimittaa 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
toimitettavat tiedot vain niistä päätepisteistä 
ja/tai ominaisuuksista, joista edellytetään 
testejä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava viimeistään 18 kuukautta 
ennen

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

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa;
(b) edellä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 tonni tai enemmän 
vuodessa.

2 a. kemikaalivirasto julkaisee kuukauden 
kuluessa ennakkorekisteröintivaiheen 
loppuunsaattamisesta luettelon 26 artiklan 
1 kohdan mukaan ilmoitetuista aineista ja 
ilmoittaa aineen nimen, CAS-numeron 
sekä sen, onko vähintään yhden 
valmistajan tai maahantuojan 
rekisteröitävä 5 vuoden kuluessa.;
2 b. 6 kuukauden kuluessa asteittain 
rekisteröitävien aineiden luettelon 
julkaisemisesta valmistajat ja 
maahantuojat voivat 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti poikkeustapauksissa ilmoittaa 
lisäyksistä tai korjauksista 
kemikaalivirastolle. Niiden on perusteltava 
pidennetyn määräajan soveltaminen. 
Kemikaalivirasto julkaisee asteittain 
rekisteröitävien aineiden lopullisen 
luettelon uudelleen kuukauden kuluessa.

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

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

4. Valmistajat, jotka valmistavat, ja 
maahantuojat, jotka tuovat maahan 

4. 2 kohdan a alakohdassa mainittuun 
lopulliseen luetteloon sisältyvien aineiden 
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asteittain rekisteröitäviä aineita vähemmän 
kuin yhden tonnin vuodessa, sekä 
jatkokäyttäjät voivat toimittaa 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot kemikaalivirastolle 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa.

osalta selkärankaisilla eläimillä tehtyjen 
testien omistajat toimittavat 1 kohdan a, 
b ja c kohdassa tarkoitetut tiedot 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa.

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

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

Or. en

Perustelu

Kaikki REACHin soveltamisalaan kuuluvat aineet määritellään 18 kuukauden kuluessa 
(prosessin nopeuttaminen). Tämä parantaa merkittävästi kaikkien tietojen omistajien kykyä 
luovuttaa tietonsa yhteiskäyttöön ja parantaa kaikkien rekisteröijien kykyä muodostaa 
yhteenliittymiä, mikä tukee tarpeettomien eläinkokeiden välttämisen tavoitetta.

Tämä inventaarioluettelo edistää tietojen yhteiskäyttöä ja yhteenliittymien vapaaehtoista 
muodostamista teollisuuden kaikilla aloilla, mukaan luettuina sekä suuret että pienet 
yritykset, jotka valmistavat/maahantuovat samaa ainetta valmistus/tuontimäärästä 
riippumatta. Se antaa myös pieniä määriä valmistaville yrityksille mahdollisuuden toteuttaa 
rekisteröinti aikaisemmin vapaaehtoisuuden pohjalta. Yrityksiä, jotka valmistavat 
vähäisempiä määriä aineita – joista monet ovat pk-yrityksiä – pyydetään rekisteröimään 
aineensa aikaisemmin kuin komission ehdotuksen mukaisesti. Yhdenmukaisen menettelyn 
mukainen ennakkorekisteröinti antaa kuitenkin kaikille rekisteröijille mahdollisuuden 
tunnistaa samaa ainetta tuottavat/maahantuovat yritykset ja potentiaaliset jatkokäyttäjät, 
jotka mahdollisesti haluavat osallistua yhteenliittymän muodostamiseen. Vaikka pk-yritykset 
eivät haluaisikaan liittyä yhteenliittymään aivan prosessin alkuvaiheessa, niillä on ainakin 
oikeus tehdä se, ja ne voivat rekisteröityä myöhemmin. Rekisteröintiprosessin läpinäkyvyyden 
saavuttamiseksi on hyväksyttävää, että pk-yritykset lähettävät kemikaalivirastolle 
ennakkorekisteröitymisen "postikortilla".

Rekisteröintiaikomusten ilmoittaminen, selkärankaisilla tehdyt testit mukaan luettuina, johtaa 
useimmissa tapauksissa yhteisrekisteröintiin, samalla kun suojellaan yritysten vapautta 
toimia tarpeen mukaan omien tärkeimpien intressiensä mukaisesti 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 934
26 ARTIKLAN 1 ja 2 KOHTA

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

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

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

(a) aineen nimi ja soveltuvin osin 
aineryhmä, mukaan luettuna mahdollinen 
CAS-numero, jos se on saatavilla;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön nimi;

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön tai näiden edustajan nimi; 
valmistajat tai maahantuojat voivat vaatia, 
että toiminimeä koskevia tietoja käsitellään 
luottamuksellisina 116 artiklan mukaisesti;

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

(c) rekisteröinnille tarkoitettu 
tonnimääräinen taso;

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

(d) tarvittaessa viittaus selkärankaisilla 
tehtyjen testien toksikologisia ja 
ympäristötoksikologisia päätepisteitä 
koskevien tutkimusten (tutkimustyypeittäin 
jaoteltuna) omistamiseen rekisteröintiin 
liittyviä tietovaatimuksia varten;

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

(e) yhteenliittymään liittymistä koskeva 
kiinnostuksenilmoitus;

Mahdollinen rekisteröijä voi toimittaa 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
toimitettavat tiedot vain niistä päätepisteistä 
ja/tai ominaisuuksista, joista edellytetään 
testejä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava viimeistään 18 kuukautta 
ennen

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
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(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa;
(b) edellä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 tonni tai enemmän 
vuodessa.

Kemikaaliviraston on kuukauden kuluessa 
ennakkorekisteröintivaiheen päättymisestä 
julkaistava luettelo 26 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuista aineista, niiden 
nimet ja CAS-numerot mukaan lukien, ja 
ilmoitettava, aikooko vähintään yksi 
valmistaja tai maahantuoja rekisteröidä 
aineet viiden vuoden kuluessa.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen 26 artiklaan tehtävät muutokset varmistavat yhtenäisen 
ennakkorekisteröinnin ja siten yhtenäisen rekisteröinnin 18 kuukauden kuluttua. Tämä 
parantaa valmistajien, prosessoijien, käyttäjien ja viranomaisten suunnitteluvarmuutta. Muut 
muutokset selkeyttävät ennakkorekisteröinnissä tarvittavia tietoja. Ne parantavat mm. 
testaustietojen omistussuojaa ja helpottavat samalla yhteenliittymien muodostamista. Näin 
voidaan myös välttää uusia eläinkokeita.

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

Tarkistus 935
26 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön nimi;

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

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

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

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

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

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

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

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

(e a) ehdotuksia muista ainetesteistä, joilla 
pyritään selvittämään tunnettu riski tai 
riski, jota ei voida sulkea pois, mikäli se ei 
ole valmistajan tai maahantuojan tiedossa; 
ja
(e b) edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
c alakohdan mukainen ehdotus siitä, miten 
aine on sijoitettava luokitukseen.

Or. de

Perustelu

Riskipohjaista ennakkorekisteröintiä koskevia tietovaatimuksia on muutettava, kun otetaan 
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huomioon yksi aine, yksi rekisteröinti -periaate. Kemikaaliviraston keskeisestä asemasta taas 
seuraa, ettei kutakin valmistajaa tai maahantuojaa pitäisi velvoittaa kaikkien tietojen 
esittämiseen pakollisina, sillä se kuormittaisi pahasti valmistajia ja maahantuojia, etenkin pk-
yrityksiä. Ensimmäinen maksu peritään jo ennakkorekisteröintivaiheessa, koska virasto tekee 
työtään jo silloin. Rekisteröinnistä perittävän maksun määrää voidaan mahdollisesti 
vähentää. Kemikaalivirasto kokoaa tiedot ainekohtaisesti aineluetteloon. Nivoutuu esittäjien 
2–5 kohtaan esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 936
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) pysyvyyden taso, (BCF)-arvo 
biokertyvyydelle ja NOEC-arvo 
(eko)myrkyllisyydelle.

Or. nl

Perustelu

Pysyvyyden taso, (BCF)-arvo biokertyvyydelle ja NOEC-arvo (eko)myrkyllisyydelle on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle. (Bloklandin prioriteetit)

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

Tarkistus 937
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

OSORin tarkoituksena on varmistaa, että kaikki tiettyä ainetta koskevat olemassaolevat tiedot 
ovat rekisteröijän (rekisteröijien) käytettävissä ennen kyseisiä rekisteröinnin määräaikoja 
erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtyjen  päällekkäisten testien ehkäisemiseksi. Nämä 
26 artiklaan tehdyt tarkistukset ja uuden 26 artiklan a kohdan sisällyttäminen varmistavat, 
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että olemassaolevat tiedot esitetään ennakkorekisteröityjen aineiden luettelon julkaisemisen 
jälkeen. Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 938
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

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

Or. nl

Perustelu

Pysyvyyden taso, (BCF)-arvo biokertyvyydelle ja NOEC-arvo (eko)myrkyllisyydelle on 
ilmoitettava kemikaalivirastolle. (Bloklandin prioriteetit).

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

Tarkistus 939
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) pysyvyysastetta* ja biokertyvyyttä** 
koskevien testien tulokset;
* hajoamistesti liitteen VI 7.2 kohdan 
mukaisesti
** jakaantumiskerroin n-oktanoli liitteen V 
5.8. kohdan mukaisesti

Or. en

Perustelu

Tarkistus tukee esittelijän ja tämän tarkistuksen muiden tekijöiden 21 artiklan 1 kohtaan 
tekemää tarkistusta. Pysyvät ja biokertyvät aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia. Nämä 
aineet voidaan tunnistaa helposti ja nopeasti, minkä vuoksi ne on lisättävä 
ennakkorekisteröintiluetteloon. Tämä antaisi mahdollisuuden lisätä mainittuja aineita 
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ensimmäisessä rekisteröintivaiheessa. Tätä tarvitaan myös yhdenmukaistamaan 
lupamenettelyä, jossa etusija annetaan PTB ja vPvB aineille (ks. 55 artikla). 

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

Tarkistus 940
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

OSORin tarkoituksen on varmistaa, että kaikki tiettyä ainetta koskevat olemassaolevat tiedot 
ovat rekisteröijän (rekisteröijien) käytettävissä ennen kyseisiä rekisteröinnin määräaikoja 
erityisesti selkärankaisilla tehtyjen  päällekkäisten testien ehkäisemiseksi. Nämä 26 artiklaan 
tehdyt tarkistukset ja uuden 26 artiklan a kohdan sisällyttäminen varmistavat, että 
olemassaolevat tiedot esitetään ennakkorekisteröityjen aineiden luettelon julkaisemisen 
jälkeen. Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 941
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

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

Or. nl

Perustelu

Pysyvyyden taso, (BCF)-arvo biokertyvyydelle ja NOEC-arvo (eko)myrkyllisyydelle on 
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ilmoitettava kemikaalivirastolle. (Bloklandin prioriteetit)

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

Tarkistus 942
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

(e) ilmoitus siitä, sisältyykö d alakohdassa 
tarkoitettuihin tutkimuksiin selkärankaisilla 
tehtyjä testejä.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 943
26 ARTIKLAN 1 KOHDAN E A ALAKOHTA (uusi)

(e a) luettelo käyttötavoista, joita se aikoo 
tukea rekisteröintiä varten.

Or. it

Perustelu

Luettelon antaminen käyttötarkoituksesta, joita valmistaja tai maahantuoja tukee tai ei tue 
lisää järjestelmän avoimuutta. Jatkokäyttäjien on mahdollista määritellä varhaisessa 
vaiheessa, milloin niiden käyttöä ei tueta ja toimia sen perusteella.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 944
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava 12 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa;
(b) edellä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 tonni tai enemmän 
vuodessa.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 40 kappaleen ja tietojen pakollisen yhteiskäytön mukaisesti 
ennakkorekisteröinnin määräajan on oltava sama kaikkien asteittain rekisteröitävien aineiden 
osalta, jotta kaikki eläimiä koskevat tiedot ja muut tiedot, jotka saattavat ehkäistä 
eläinkokeita, voidaan saattaa kaikkien valmistajien ja maahantuojien tietoon SIEF-
järjestelmän puitteissa. Ennakkorekisteröinnin määräaikaa on aikaistettava, jotta tietojen 
yhteiskäyttöön saattamiselle ja testaukselle jää tarvittaessa riittävästi aikaa.

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

Tarkistus 945
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai 
enemmän vuodessa;
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(b) edellä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan 1 tonni tai enemmän 
vuodessa.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 26 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 946
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava:

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

(a) kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta seuraavien 
aineiden osalta:

(i) asteittain rekisteröitävät aineet, joita 
valmistetaan tai maahan tuodaan 
1 000 tonnia tai enemmän vuodessa; tai
(ii) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu direktiivissä 67/548/ETY 1 
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2.

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

(b) kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta niiden asteittain
rekisteröitävien aineiden osalta, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 100 tonnia 
tai enemmän vuodessa.

(b a) kuuden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta niiden asteittain 
rekisteröitävien aineiden osalta, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 1 tonnia  
tai enemmän vuodessa.

Or. en
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Perustelu

OSORin tarkoituksen on varmistaa, että kaikki tiettyä ainetta koskevat olemassaolevat tiedot 
ovat rekisteröijän (rekisteröijien) käytettävissä ennen kyseisiä rekisteröinnin määräaikoja 
erityisesti selkärankaisilla tehtyjen päällekkäisten testien ehkäisemiseksi. Nämä 26 artiklaan 
tehdyt tarkistukset ja uuden 26 artiklan a kohdan sisällyttäminen varmistavat, että 
olemassaolevat tiedot esitetään ennakkorekisteröityjen aineiden luettelon julkaisemisen 
jälkeen. Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 947
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

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

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita;

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

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

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttavien aineiden riskit on myös arvioitava, kun määrä on 
vähemmän kuin 1 tonni vuodessa. Nämä erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet voivat 
aiheuttaa jopa pieninä määrinä suurta vahinkoa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
(Bloklandin prioriteetit)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 948
26 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 26 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 949
26 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Kemikaalivirasto:
(a) laatii kuukauden kuluessa edellä 
2 kohdan a, b ja b a alakohdassa mainitun 
määräajan täyttymisen jälkeen aineista, 
jotka on ennakkorekisteröity mainittujen 
internetissä julkaistujen kohtien 
mukaisesti. Luettelo sisältää vain aineiden 
nimen, mukaan luettuna niiden Einecs ja 
CAS -numeron, jos ne ovat olemassa.
(b) Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle (rekisteröijille) viipymättä 
aiemman rekisteröijän (aiempien 
rekisteröijien) nimet ja osoitteet sekä 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
tutkimuksista, jotka nämä mahdollisesti 
ovat jo toimittaneet.
Olemassa olevat tutkimukset on annettava 
mahdollisen rekisteröijän(mahdollisten 
rekisteröijien) käyttöön.

Or. en
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Perustelu

OSORin tarkoituksen on varmistaa, että kaikki tiettyä ainetta koskevat olemassaolevat tiedot 
ovat rekisteröijän (rekisteröijien) käytettävissä ennen kyseisiä rekisteröinnin määräaikoja 
erityisesti selkärankaisilla tehtyjen päällekkäisten testien ehkäisemiseksi. Nämä 26 artiklaan 
tehdyt tarkistukset ja uuden 26 artiklan a kohdan sisällyttäminen varmistavat, että 
olemassaolevat tiedot esitetään ennakkorekisteröityjen aineiden luettelon julkaisemisen 
jälkeen. Sisältyy OSOR-pakettiin.

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

Tarkistus 950
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 26 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 951
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. nl
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Perustelu

Katso tarkistuksen esittäjän 26 artiklan 1 kohtaan tekemää tarkistusta.

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

Tarkistus 952
26 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 26 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 953
26 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Kemikaalivirasto tallentaa tietokantaan 
tiedot, jotka on toimitettu 1–4 kohdan 
mukaisesti. Ellei 102 artikla, 115 artiklan 
2 kohta tai 116 artikla rajoita tietojen 
luovuttamista, kemikaalivirasto myöntää 
niille valmistajille ja maahantuojille 
oikeuden tutustua näihin kustakin aineesta 
tallennettuihin tietoihin, jotka ovat 
toimittaneet kyseisestä aineesta tietoja 1–
4 kohdan mukaisesti. Myös jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 
tutustua näihin tietoihin.

Or. en
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Perustelu

Ks. saman tekijän 24 artiklan 5 kohtaan tekemä tarkistus. (Aylward)

Jatkokäyttäjien osalta aineiden käyttäminen saattaa olla erittäin luottamuksellista ja sitä 
pidetään teollis- ja tekijänoikeuden piiriin kuuluvana. Yhden kriittisen kemikaalin käyttämisen 
paljastaminen voi paljastaa kilpailijoille luottamuksellisia liikesalaisuuksia valmistajan 
käyttämästä valmistusprosessista, ja voi jopa antaa kilpailijoille mahdollisuuden muuttaa 
omia prosessejaan sen perusteella. Tästä syystä aikaisemman rekisteröijän on saatava 
päättää oman identiteettinsä paljastamisesta ja aikaisempien koetulostensa antamisesta 
uuden rekisteröijän käyttöön. (Doyle)

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

Tarkistus 954
26 ARTIKLAN 5 A KOHTA  (uusi)

5 a. Ennakkorekisteröintiä koskevaan 
hakemukseen on liitettävä 
kemikaaliviraston vahvistaman maksun 
ennakkomaksu.

Or. en

Perustelu

Rekisteröintimaksun ennakko ennakkorekisteröintivaiheessa toisi taloudellisia resursseja 
kemikaaliviraston toiminnan alkuvaiheessa, mikä voisi olla erityisen tarpeellista 
eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämisen ja lupamenettelyn yhteydessä.

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

Tarkistus 955
26 A ARTIKLA (uusi)

26 a artikla
Kemikaalivirastolle luettelojen 

julkaisemisen jälkeen toimitettavat tiedot
1. asteittain rekisteröitäviä aineita yli 
1 tonnin määrissä valmistavat tai 
maahantuovat yritykset, joiden nimi 
mainitaan kemikaaliviraston julkaisemassa 
luettelossa 26 artiklan 3 a kohdan 
a alakohdan mukaisesti:
(a) 12 kuukauden kuluessa tämän 
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asetuksen voimaantulosta niiden aineiden 
osalta, jotka on ennakkorekisteröity 
26 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, tai 
(b) kolmen ja puolen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta niiden 
aineiden osalta, jotka on 
ennakkorekisteröity 26 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti,
toimittavat kemikaalivirastolle 26 artiklan 
1 kohdan mukaiset tiedot, edellyttäen että 
yritys pitää hallussaan 9 artiklan a kohdan 
vi ja vii alakohdassa määriteltyjä tietoja.
Valmistajat ja maahantuojat, jotka ovat 
toimittaneet mainitut tiedot, saattavat 
9 artiklan a alakohdan vi ja vii alakohdassa 
eritellyt tiedot muiden SIEFin jäsenten 
käyttöön 27 ja 28 artiklan mukaisesti
2. asteittain rekisteröitäviä aineita alle 
1 tonnin määrissä valmistavat tai 
maahantuovat yritykset sekä jatkokäyttäjät, 
joiden nimi mainitaan kemikaaliviraston 
26 artiklan 3 a kohdan a alakohdan 
mukaisesti julkaisemassa luettelossa, voivat 
toimittaa 26 artiklan 1 kohdan mukaiset ja 
kaikki muut tarvittavat tiedot 
kemikaalivirastolle mainitun viraston 
108 artiklan mukaisesti määrittämässä 
muodossa tarkoituksen liittää ne SIEF-
tietoihin.

Or. en

Perustelu

OSORin tarkoituksen on varmistaa, että kaikki tiettyä ainetta koskevat olemassaolevat tiedot 
ovat rekisteröijän (rekisteröijien) käytettävissä ennen kyseisiä rekisteröinnin määräaikoja 
erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtyjen päällekkäisten testien ehkäisemiseksi. Nämä 
26 artiklaan tehdyt tarkistukset ja uuden 26 artiklan a kohdan sisällyttäminen varmistavat, 
että olemassaolevat tiedot esitetään ennakkorekisteröityjen aineiden luettelon julkaisemisen 
jälkeen. Sisältyy OSOR-pakettiin.

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

Tarkistus 956
26 A ARTIKLA (uusi)
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26 a artikla
Kemikaaliviraston velvollisuudet 

ennakkorekisteröintivaiheessa
1. Kemikaaliviraston on 18 artiklan 
1 kohdan mukaisesti jaettava kutakin 
ennakkorekisteröintiä varten 
ennakkorekisteröintinumero, ja 
ilmoitettava siitä valmistajalle tai 
maahantuojalle.
2. Kemikaaliviraston on kunkin aineen 
ennakkorekisteröinnin yhteydessä 
tarkastettava ilmoitettujen tietojen 
täydellisyys 26 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdan mukaisesti kuuden viikon 
kuluessa 
ennakkorekisteröintiajankohdasta. Jos 
tiedot ovat epätäydelliset, kemikaaliviraston 
on ilmoitettava rekisteröijälle kolmen 
viikon kuluessa, mitkä tiedot hänen on 
vielä annettava; tätä varten on 
vahvistettava asianmukainen määräaika.
3. Kemikaalivirasto kokoaa kaikkien 
valmistajien tai maahantuojien tietyn 
aineen ennakkorekisteröintiä varten 
antamat tiedot aineluetteloon. Aineluetteloa 
pidetään yllä erikseen kutakin ainetta 
varten ja se nimetään kyseisen aineen 
mukaisesti. 
4. Kemikaalivirasto julkaisee aineluettelon 
täydentämiseksi verkkosivuillaan kunkin 
ennakkorekisteröidyn aineen 3 kohdan 
mukaisen aineluettelon seuraavat osat:
– liitteessä IV olevan 2 jakson mukaiset 
aineen tunnistetiedot; ja
– kaikki ennakkorekisteröivien valmistajien 
ja maahantuojien tietojen perusteella 
tunnetut käyttö- ja altistumistapojen luokat 
liitteen I a a mukaisesti.
5. Jos 4 kohdan mukaisen julkaisemisen 
jälkeen ilmoitetaan muita käyttötapoja, 
kemikaalivirasto täydentää aineluetteloa 
vastaavasti ja saattaa kulloisenkin 
julkaistun aineluettelon ajan tasalle.
6. Kemikaalivirasto laatii 26 b artiklan 
1 kohdan mukaista etusijaluokkiin 
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asettamista varten kullekin 
ennakkorekisteröidylle aineelle 
perustietopaketin 26 artiklan 1 kohdan ja 
26 a artiklan 5 kohdan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella. 
Perustietopakettia ei julkaista. Se sisältää 
seuraavat tiedot:
a) kaikki ennakkorekisteröijien ja 
jatkokäyttäjien ilmoittamat liitteen I a a 
mukaiset käyttö- ja altistustapojen luokat;
b) liitteen V mukaiset ainekohtaisia tietoja 
koskevat vakiovaatimukset;
c) tiedot yhteisössä valmistetuista tai 
yhteisöön tuoduista kokonaismääristä;
d) liitteessä IV olevan 3 jakson mukaisesti 
ilmoitettuja käyttötapoja ja kulloisiakin 
määriä koskevat tiedot;
e) liitteessä IV olevan 4 jakson mukainen 
aineen luokitus ja merkintä;
f) valmistajien ja maahantuojien 9 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
ehdottama osoittaminen;
Jos valmistajat tai maahantuojat antavat 
samasta aineesta erilaisia tietoja, 
kemikaalivirasto sisällyttää 
perustietopakettiin tiedot, joiden perusteella 
aine sijoitetaan tiukempien vaatimusten 
mukaiseen etusijaluokkaan 11 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.
7. Jollei kemikaalivirastolla ole kaikkia 
perustietopaketin laatimiseen liitteen V 
mukaisesti vaadittavia 6 kohdan 
b alakohdan mukaisia tietoja, se pyytää 
niitä yhdeltä valmistajalta tai 
maahantuojalta asianmukaisessa 
määräajassa. Kemikaalivirasto voi 
valmistajaa tai maahantuojaa valitessaan 
tukeutua ensisijaisesti valmistajan tai 
maahantuojan taloudellisiin etuihin.  
Valmistajalle tai maahantuojalle tietojen 
hankkimisesta aiheutuvat tai aiheutuneet 
kustannukset katetaan osuuksittain 
50 artiklan mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Valmistajien ja maahantuojien taakkaa kevennetään tuntuvasti edellyttämällä, että ensi 
sijassa annetaan jo olemassa olevat tiedot, jotka kemikaalivirasto sitten kokoaa yhteen 
ainekohtaisesti. Saatavilla olevien tietojen toimittaminen nopeasti ja täydellisinä on 
21 artiklan 1–3 kohdassa asetettujen määräaikojen ja 21 artiklan 4 kohdassa olevien uusien 
säännösten johdosta valmistajien ja maahantuojien omien etujen mukaista. Näin voidaan 
myös varmistaa ammattitaidon suojaaminen. Tässä lähestymistavassa sovellettava 
ainekohtainen tietotilanne on selvästi todistusvoimaisempi. Kokonaisuutena ottaen 26–26 b 
artikla merkitsevät asteittain rekisteröitävien aineiden ennakkorekisteröintivaiheessa 
kemikaalivirastolle selkeästi oletettua suurempaa työtaakkaa. Tätä voidaan kuitenkin 
kompensoida keventämällä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten taakkaa lähettämisen 
yhteydessä tai noudattamalla Ranskan neuvostossa esittämää ehdotusta kansallisten 
asiantuntijaverkkojen käytön tehostamisesta.

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

Tarkistus 957
26 B ARTIKLA (uusi)

26 b artikla
Etusijaluokkiin osoittaminen ja lisätietojen 

vaatiminen
1. Kun 26 a artiklan 6 kohdan mukainen 
perustietopaketti on laadittu, 
kemikaalivirasto luokittelee kuuden 
kuukauden kuluessa kunkin aineen 
etusijaluokkaan 1, 2 tai 3 myrkyllisyyden, 
määrän ja liitteen IV a mukaisen 
käyttötavan perusteella. Kemikaalivirasto 
ilmoittaa valmistajille ja maahantuojille 
luokitustuloksesta kirjallisesti. 
Luokitukseen voidaan hakea muutosta 87, 
88 ja 89 artiklan säännösten mukaisesti.
2. Aineen etusijaluokkaan osoittamisen 
jälkeen edellytettävien lisätietojen laajuus 
määräytyy 11 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti; lisätietojen keräämisaikataulu 
määräytyy 21 artiklan 1–3 kohdan 
mukaisesti.
3. Kemikaalivirasto ilmoittaa aineen 
valmistajille ja maahantuojille, ovatko 
esitetyt tiedot 2 kohdan nojalla riittäviä, ja 
mitä lisätietoja mahdollisesti tarvitaan 
2 kohdan mukaisesti. Kemikaalivirasto 
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antaa valmistajille ja maahantuojille kuusi 
viikkoa aikaa sitoutua kirjallisesti kyseisten 
tietojen toimittamiseen joko itse tai 
kolmannelle esitettävän toimeksiannon 
avulla kemikaaliviraston vahvistamassa 
asianmukaisessa määräajassa. Jos useampi 
valmistaja tai maahantuoja sitoutuu tähän, 
kemikaalivirasto valitsee yhden tietojen 
toimittamiseen velvoitettavan ja ottaa 
tällöin huomioon, ovatko kyseiset tiedot jo 
kokonaan tai osittain jonkun valmistajan 
tai maahantuojan saatavilla. 
Kemikaalivirasto jakaa kustannukset 
tietojen toimittamiseen velvoitettavan ja 
muiden valmistajien ja maahantuojien 
kesken tuotettujen ainemäärien perusteella 
50 artiklan mukaisesti.
4. Jollei yksikään aineen valmistaja tai 
maahantuoja sitoudu 2 ja 3 kohdan nojalla 
edellytettävien tietojen esittämiseen, 
kemikaalivirasto teettää tämän 
toimeksiantona valitsemallaan kolmannella 
osapuolella. Aineen valmistajat ja 
maahantuojat vastaavat kustannuksista 
3 kohdan neljännen virkkeen mukaisesti.
5. Jollei 3 kohdan mukaisesti tietojen 
esittämiseen sitoutunut valmistaja tai 
maahantuoja esitä tietoja vahvistetussa 
määräajassa, asiassa sovelletaan 4 kohdan 
ensimmäistä virkettä. Tällöin tietojen 
toimittamiseen sitoutunut vastaa kaikista 
kemikaaliviraston valtuuttaman kolmannen 
osapuolen kustannuksista. 
6. Kun kemikaalivirasto on saanut 
2 kohdan mukaisesti edellytettävät 
lisätiedot, se kokoaa ne tietopankkiin 
yhdessä liitteen V mukaisista tietoja 
koskevista vakiovaatimuksista tehtyjen 
tutkimusten kanssa. Aineen 
ennakkorekisteröijinä toimiville 
valmistajille ja maahantuojille sekä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille taataan pääsy kyseistä 
ainetta koskeviin tietoihin. Tietoja 
käytetään perustana 9 ja 11 artiklan 
mukaiseen rekisteröintiaineiston 
täydentämiseen 9 artiklan ensimmäisen 
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kohdan aa alakohdan mukaisella 
käyttöturvallisuustiedotteella ja 9 artiklan 
ensimmäisen kohdan b alakohdan 
mukaisella kemikaaliturvallisuusraportilla. 
Tällöin rekisteröintivaiheessa riittää kooste 
kemikaalivirastolle jo esitetyistä tiedoista
sekä ennakkorekisteröintinumero.
7. Kemikaalivirasto jakaa tietylle 
valmistajalle tai maahantuojalle 
tietopankkiin 6 kohdan mukaisesti 
kirjatuista tutkimuksista aiheutuneet 
kustannukset kulloisenkin ainemäärän 
mukaisesti myös muiden 
ennakkorekisteröijien vastattavaksi, jolloin 
kemikaaliviraston on otettava huomioon, 
ovatko muut esirekisteröijät tehneet myös 
tutkimuksia.

Or. de

Perustelu

Koska asteittain rekisteröitäviä aineita on paljon, ovat avoin riskipohjainen aikataulu ja 
riskipainotteiset tietovaatimukset erittäin tärkeitä, jotta mahdollisesti vaaralliset aineet 
saadaan tunnistettua mahdollisimman ajoissa ja niitä koskevat tarvittavat tiedot saadaan 
koottua, jolloin aineet voidaan rekisteröidä ja arvioida joutuisammin. riskipainotteista 
etusijajärjestykseen asettamista varten on kehitetty käytännöllinen väline, liite IV a, jossa 
otetaan huomioon myrkyllisyys ja altistuminen käytettäessä sekä yhteisössä valmistetut ja 
yhteisöön tuodut kokonaismäärät. Kemikaaliviraston ohjauksessa tapahtuva lisätietojen 
hankkiminen minimoi yksittäiselle valmistajalle tai maahantuojalle aiheutuvan rasituksen, 
saatavilla olevia tietoja hyödynnetään, ja rahallinen korvaus on odotettavissa. Lisäetuna –
kustannusten jakamisen ohella – on, että tarkistetussa rekisteröintimenettelyssä voidaan 
käyttää valmistajilla, maahantuojilla ja kemikaalivirastolla jo olevia tietoja.

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

Tarkistus 958
27 ARTIKLA

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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

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

Schoepges

Tarkistus 959
27 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Myös jatkokäyttäjien olisi oltava  osapuolina kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa riski- ja altistumistietojen saamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 960
27 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kunkin foorumin tavoitteena on tietoja 
vaihtamalla minimoida testien 
päällekkäisyys. Foorumin osapuolien on 

2. Kunkin foorumin tavoitteena on edistää 
rekisteröintitarkoituksessa ei-
luottamuksellisten tietojen vaihtoa 
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toimitettava muille osapuolille olemassa 
olevat tutkimukset, vastattava muiden 
osapuolien tietopyyntöihin, todettava 
yhteisesti uusien tutkimusten tarve ja 
järjestettävä niiden toteuttaminen.

valmistajien ja maahantuojien kesken 
tutkimusten päällekkäisyyden välttämiseksi. 
Foorumin osapuolien on toimitettava muille 
osapuolille olemassa olevat tutkimukset, 
vastattava muiden osapuolien 
tietopyyntöihin, todettava yhteisesti uusien 
tutkimusten tarve ja järjestettävä niiden 
toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Sisältyy OSOR-ehdotukseen. OSORin täytäntöönpanon kannalta tietojenvaihtofoorumien 
toimivaltaa on laajennettava, jotta ne voivat täyttää tietojenvaihtoa koskevat tehtävänsä.

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

Tarkistus 961
27 ARTIKLAN 2 A–C KOHTA (uusi)

2 a. Valmistaja ja maahantuoja voi 
nimittää yhteisön alueella toimivan 
luonnollisen tai oikeushenkilön 
edustajakseen tietojenvaihtofoorumissa. 
2 b. Jos liitteiden V ja VI soveltamisen 
kannalta välttämättömiä tietoja ei ole 
saatavissa tietojenvaihtofoorumissa, 
kunkin tietojenvaihtofoorumin puitteissa 
tehdään vain yksi testi siten, että yksi 
foorumin jäsen toimii muiden jäsenten 
puolesta.
2 c. Jos liitteiden VII  ja VIII soveltamisen 
kannalta välttämättömiä tietoja ei ole 
saatavissa tietojenvaihtofoorumissa, 
kaikissa liitteiden VII ja VIII mukaisia 
uusia testejä koskevissa ehdotuksissa on 
ilmoitettava, mikä yritys tekee kunkin testin 
siinä tapauksessa, että testiä tarvitaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 962
27 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Valmistaja ja maahantuoja voi 
nimittää yhteisön alueella toimivan 
luonnollisen tai oikeushenkilön 
edustajakseen tietojenvaihtofoorumissa. 
Edustajan on oltava perillä aineiden 
käsittelystä käytännöstä ja niihin liittyvistä 
tiedoista.
Jos liitteiden V ja VI soveltamisen kannalta 
välttämättömiä tietoja ei ole saatavissa 
tietojenvaihtofoorumissa, kunkin 
tietojenvaihtofoorumin puitteissa tehdään 
vain yksi testi siten, että yksi foorumin 
jäsen toimii muiden jäsenten puolesta.
Jos liitteiden VII  ja VIII soveltamisen 
kannalta välttämättömiä tietoja ei ole 
saatavissa tietojenvaihtofoorumissa, 
kaikissa liitteiden VII ja VIII mukaisia 
uusia testejä koskevissa ehdotuksissa on 
ilmoitettava, mikä yritys tekee kunkin testin 
siinä tapauksessa, että testiä tarvitaan.

Or. en

Perustelu

Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 963
28 ARTIKLAN OTSIKKO

Selkärankaisilla tehtyihin testeihin liittyvien 
tietojen yhteiskäyttö

Eläimillä ja muilla kuin eläimillä tehtyihin 
testeihin liittyvien tietojen yhteiskäyttö
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Or. en

Perustelu

Sisältyy OSOR-pakettiin.

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

Tarkistus 964
28 ARTIKLAN OTSIKKO

Selkärankaisilla tehtyihin testeihin liittyvien 
tietojen yhteiskäyttö

Tehtyihin testeihin liittyvien tietojen 
yhteiskäyttö

Or. en

Perustelu

Nämä ovat johdonmukaisia tarkistuksia, jotka varmistavat riskejä koskevien tietojen 
yhteiskäytön pakollisuuden. Sisältyy OSOR-pakettiin.

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

Tarkistus 965
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Perustelu

Nämä ovat johdonmukaisia tarkistuksia, jotka varmistavat riskejä koskevien tietojen 
yhteiskäytön pakollisuuden. Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 966
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Sisältyy OSOR-pakettiin.

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

Tarkistus 967
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Ennen testien suorittamista 
selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien 
tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä 26 artiklassa tarkoitettua 

1. Ennen testien suorittamista 
selkärankaisilla rekisteröintiin liittyvien 
tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä 26 artiklassa tarkoitettua 



PE 357.820v01-00 64/117 AM\565932FI.doc

FI

tietokantaa tutkimalla ja tiedustelemalla 
asiaa fooruminsa piirissä, onko 
asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, kyseisen foorumin 
sen osapuolen, jonka olisi suoritettava testi 
selkärankaisilla, on pyydettävä kyseistä 
tutkimusta kahden kuukauden kuluessa 
26 artiklan 2 kohdassa säädetystä 
määräajasta.

tietokantaa tutkimalla ja tiedustelemalla 
asiaa fooruminsa piirissä, onko 
asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, kyseisen foorumin 
sen osapuolen, jonka olisi suoritettava testi 
selkärankaisilla, on pyydettävä kyseistä 
tutkimusta ensimmäisen kahden kuukauden 
kuluessa 21 artiklassa säädetystä 
asianmukaisesta rekisteröintiajasta.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että määräajat olisivat todellisten tarpeiden mukaiset. Tämä 
tarkistus liittyy muihin tietojen yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan 
III osaston artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 968
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kahden viikon kuluessa pyynnöstä 
tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet 
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle 
osapuolelle (osapuolille). Tämän osapuolen 
(osapuolten) ja haltijan on ryhdyttävä 
kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen 
sopimukseen siitä, miten kustannukset olisi 
jaettava. Jos he eivät pääse tällaiseen 
sopimukseen, kustannukset on jaettava 
tasan. Tutkimuksen haltijan on toimitettava 
tutkimus kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

Kahden viikon kuluessa pyynnöstä 
tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet 
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle 
osapuolelle (osapuolille). Tämän osapuolen 
(osapuolten) ja haltijan on ryhdyttävä 
kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen 
sopimukseen siitä, miten kustannukset olisi 
jaettava. Jos he eivät pääse tällaiseen 
sopimukseen, kustannukset on jaettava 
tavalla, joka on suhteessa kunkin 
osapuolen tuotantomäärään. Tutkimuksen 
haltijan on toimitettava tutkimus kahden 
viikon kuluessa maksun vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön mekanismi, jolla testien alkuperäiset kustannukset jaetaan 
oikeudenmukaisesti 25 artiklaan tehtyjen vastaavien muutosten mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 969
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kahden viikon kuluessa pyynnöstä 
tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet 
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle 
osapuolelle (osapuolille). Tämän osapuolen 
(osapuolten) ja haltijan on ryhdyttävä 
kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen 
sopimukseen siitä, miten kustannukset olisi 
jaettava. Jos he eivät pääse tällaiseen 
sopimukseen, kustannukset on jaettava 
tasan. Tutkimuksen haltijan on toimitettava 
tutkimus kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta.

Kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä 
tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet 
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle 
osapuolelle (osapuolille). Tämän osapuolen 
(osapuolten) ja haltijan on ryhdyttävä 
kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen 
sopimukseen siitä, miten kustannukset olisi 
jaettava. Jos he eivät pääse tällaiseen 
sopimukseen, virasto ilmoittaa, miten kulut 
jaetaan. Tutkimuksen haltijan on 
toimitettava tutkimus kahden viikon 
kuluessa maksun vastaanottamisesta.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että määräajat olisivat todellisten tarpeiden mukaiset. Tämä 
tarkistus liittyy muihin tietojen yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan 
III osaston artikloihin tehtyihin tarkistuksiin,

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

Tarkistus 970
28 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jos selkärankaisilla tehdyistä testeistä 
tai muista eläinkokeiden tekemistä 
mahdollisesti ehkäisevistä testeistä saatuja 
tietoja ei anneta kemikaalivirastolle, 
mahdollinen rekisteröijä menettää 
oikeutensa asianomaisen aineen 
rekisteröimiseen.

Or. en

Perustelu

Selkärankaisilla eläimillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen yhteiskäytön velvoitteeseen 
pitää liittää rangaistuksia. Jos turhien eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja ei suostuta 
antamaan yhteiskäyttöön, eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja virastolta ja/tai muilta 
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rekisteröijiltä pimittävien rekisteröijien ja/tai mahdollisten rekisteröijien lupa kyseisen aineen 
rekisteröimiseen tulisi evätä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 971
28 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jos toinen osallistuja (toiset 
osallistujat) ei (eivät) maksa osuuttaan 
kustannuksista, se (ne) ei (eivät) voi 
rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 39 kappaleen a kohtaan ja 25 artiklan 5 kohdan a alakohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin. Selkärankaisilla tehdyistä kokeista saatujen tietojen yhteiskäytön velvoitteeseen 
pitää liittää rangaistuksia. Jos turhien eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja ei suostuta 
antamaan yhteiskäyttöön, eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja virastolta ja/tai muilta 
rekisteröijiltä pimittävien rekisteröijien ja/tai mahdollisten rekisteröijien lupa kyseisen aineen 
rekisteröimiseen tulisi evätä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 972
28 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Jos tutkimuksen haltija ei toimita 
tutkimusta kemikaaliviraston käyttöön, 
tämä ei voi rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 40 kappaleen a kohtaan tehtyyn tarkistukseen. Selkärankaisilla 
eläimillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen yhteiskäytön velvoitteeseen pitää liittää 
rangaistuksia. Jos turhien eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja ei suostuta antamaan 
yhteiskäyttöön, eläinkokeiden tekemistä ehkäiseviä tietoja virastolta ja/tai muilta 
rekisteröijiltä pimittävien rekisteröijien ja/tai mahdollisten rekisteröijien lupa kyseisen aineen 
rekisteröimiseen tulisi evätä 1 kohdan mukaisesti. Tämä säännös ei vaikuta 5 kappaleen 
säännöksiin. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter ja 
Jonas Sjöstedt

Tarkistus 973
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Nämä ovat johdonmukaisia tarkistuksia, jotka varmistavat riskejä koskevien tietojen 
yhteiskäytön pakollisuuden. Sisältyy OSOR-pakettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 974
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Perustelu

Sisältyy OSOR-pakettiin.

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

Tarkistus 975
28 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että tiedot voidaan jakaa ja että pk-yrityksille ei 
aiheudu kohtuuttoman korkeita kustannuksia. Tämä tarkistus liittyy muihin tietojen 
yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevan III osaston artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 976
28 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen 
haltija kieltäytyy toimittamasta joko näyttöä 
kyseisen tutkimuksen kustannuksista tai itse 
tutkimusta toiselle osapuolelle (osapuolille), 
muut osapuolet voivat kääntyä 
kemikaaliviraston puoleen pyytääkseen, 
että tietoja vaihdetaan oikeudenmukaista ja 
suhteellista korvausta vartaan.

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön periaate pakollisesta tietojen vaihdosta 
ilman, että se lisäisi kustannuksia ja testien määrää.

Tarkistus liittyy 9 artiklan a kohdan x alakohtaan ja 23 artiklan 4 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 977
28 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen 
haltija kieltäytyy toimittamasta joko näyttöä 
kyseisen tutkimuksen kustannuksista tai 
itse tutkimusta toiselle osapuolelle 
(osapuolille), toisen osapuolen (osapuolten) 
on toimittava siten kuin foorumin piirissä 

3. Jos sopimusta ei saada aikaan, 
kemikaalivirasto tekee päätöksen, jonka 
mukaan yksi foorumin osapuoli tekee 
tutkimuksen. Tutkimuksen tehnyt osapuoli 
luovuttaa tutkimuksen ja todisteet sen 
kustannuksista kemikaalivirastolle. 
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ei olisi saatavilla asiaankuuluvaa 
tutkimusta, ellei toinen rekisteröijä ole jo 
toimittanut tiivistelmää tai selkeää 
tutkimustiivistelmää kyseisestä 
tutkimuksesta. Tällaisissa tapauksissa 
kemikaalivirasto tekee päätöksen, jonka 
mukaan kyseinen tiivistelmä tai selkeä 
tutkimustiivistelmä asetetaan toisen 
osapuolen (osapuolten) saataville. Toisella 
rekisteröijällä on oikeus vaatia osapuolilta
yhtäläistä osuutta kustannuksista, ja 
vaateelle voidaan hakea täytäntöönpanoa 
kansallisissa tuomioistuimissa.

Kemikaalivirasto tekee päätöksen, jonka 
mukaan tällaisissa tapauksissa kyseisen
tutkimuksen tai sen tulosten tiivistelmä tai 
selkeä tutkimustiivistelmä asetetaan toisen 
osapuolen (osapuolten) saataville sen 
jälkeen, kun on saatu todisteet siitä, että 
toinen osapuoli (toiset osapuolet) on 
maksanut (ovat maksaneet) tutkimuksen 
haltijalle yhtäläisen osuuden viimeksi 
mainitun osoittamista kustannuksista..

Or. en

Perustelu

3 kohta viittaa 2 kohtaan, joka koskee tilannetta, jossa selkärankaisilla tehtyä tutkimusta ei 
ole saatavissa, ja jossa osapuolten on päästävä sopimukseen siitä, kuka tekee tutkimuksen 
muiden puolesta. Seurauksena on se, että "2 kohdan mukainen tutkimus", jonka haltija
kieltäytyy ilmoittamasta kustannuksiaan ja kieltäytyy luovuttamasta tutkimusta yhteiskäyttöön, 
eikä "tiivistelmän tai selkeän tutkimustiivistelmän sisältävä rekisteröinti", mitkä sisältyvät 
komission tekstiin, olisi saatavissa. Lisäksi 1 kohdan mukaisesti, jos "toinen osapuoli on jo 
toimittanut tiivistelmän tai selkeän tutkimustiivistelmän sisältävän tutkimuksen 
rekisteröintihakemuksen" mainitut tiedot sisältyisivät jo tietokantaan. Sen sijaan elämillä 
tehtyjä testejä koskevien tietojen yhteiskäyttövelvoitteen ja päällekkäisten testien 
ehkäisemiseksi asetukseen on sisällytettävä tehokkaat säännökset siltä varalta, että 2 artiklan 
mukaista päätöstä ei saada aikaiseksi. Viimeisessä virkkeeseen ehdotetut muutokset ovat 
peräisin 25 artiklan 5 kohdasta, sellaisena kuin se on muutettuna. 

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

Tarkistus 978
28 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen 
haltija kieltäytyy toimittamasta joko näyttöä 
kyseisen tutkimuksen kustannuksista tai itse 
tutkimusta toiselle osapuolelle (osapuolille), 
toisen osapuolen (osapuolten) on toimittava 
siten kuin foorumin piirissä ei olisi saatavilla 
asiaankuuluvaa tutkimusta, ellei toinen 
rekisteröijä ole jo toimittanut tiivistelmää tai 
selkeää tutkimustiivistelmää kyseisestä 
tutkimuksesta. Tällaisissa tapauksissa 

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

kemikaalivirasto tekee päätöksen, jonka 
mukaan kyseinen tiivistelmä tai selkeä 
tutkimustiivistelmä asetetaan toisen 
osapuolen (osapuolten) saataville. Toisella 
rekisteröijällä on oikeus vaatia osapuolilta 
osuutta kustannuksista, joka on suhteessa 
sen tuotantomäärään, ja vaateelle voidaan 
hakea täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön mekanismi, jolla testien alkuperäiset kustannukset 
jaetaan oikeudenmukaisella tavalla. Vastaa 25 artiklaan tehtyjä muutoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 979
28 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

 3 a. Jos tutkimuksen haltija ei toimita 
tutkimusta kemikaaliviraston käyttöön, 
tämä ei voi rekisteröidä ainettaan

Or. en

Perustelu

Liittyy saman tekijän tarkistuksiin, jotka koskevat johdanto-osan 39a kappaletta, 25 artiklan 
5 kohdan a alakohtaa ja 28 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Jos turhien eläinkokeiden 
tekemistä ehkäiseviä tietoja ei suostuta antamaan yhteiskäyttöön, eläinkokeiden tekemistä 
ehkäiseviä tietoja virastolta ja/tai muilta rekisteröijiltä pimittävien rekisteröijien ja/tai 
mahdollisten rekisteröijien lupa kyseisen aineen rekisteröimiseen tulisi evätä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 980
28 A ARTIKLA (uusi)

28 a artikla
 1. Jos useita samaa ainetta alle 10 tonnin 

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

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 981
29 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Aineen markkinoille saattamisesta 
sellaisenaan tai valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvänä aineena vastaava 
taho, kuten valmistaja, maahantuoja, 
jatkokäyttäjä tai jakelija, antaa 
vastaanottajan pyynnöstä tarvittavat 
käytettävissä olevat tiedot mahdollisista 
riskitoimista, jotka on otettava huomioon 
ennen jokaista tilausta. Tiedot annetaan 
vastaanottajalle maksutta 8 päivän 
määräajassa pyynnön esittämisestä.

Or. fr
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Perustelu

Ehdotuksen mukaan (29 ja 30 artiklat) tiedonvälitykseen käytetään pääsiallisesti 
käyttöturvallisuustiedotteita. Niiden laatiminen ei ole kuitenkaan aina välttämätöntä, tai niitä 
ei levitetä automaattisesti (levittäminen on riippuvainen siitä, onko aines tai valmiste 
luokiteltu vaaralliseksi).

Lisäksi asianmukaisen tiedon välittäminen tehdään "viimeistään ajankohtana, jona ainetta 
toimitetaan".

Vähimmäistiedot annetaan käyttäjälle ennen toimitusajankohtaa ja riippumatta luokituksesta 
ja/tai aineiden, valmisteiden tai tuotteiden pitoisuudesta. Näiden tietojen perusteella voidaan 
tunnistaa ja siten ennakoida mahdolliset riskinhallintatoimet, jotka on pantava täytäntöön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis, Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle ja Thomas Ulmer

Tarkistus 982
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen 
aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava vastaanottajalle, 
joka on aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä 
tai jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen 
aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava vastaanottajalle, 
joka on aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä 
tai jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote. 
Käyttöturvallisuustiedotteessa on oltava 
aineen turvallista käsittelyä koskevat 
helppotajuiset ohjeet, joiden avulla 
jatkokäyttäjät voivat käyttää ainetta 
turvallisesti ilman panostusta edellyttäviä 
lisätestejä ja omia 
riskinhallintatoimenpiteitä. 

Or. de

Perustelu

Jatkokäyttäjien on voitava käyttää aineita ilman huomattavaa panostusta. Etenkään pk-
yritykset eivät usein voi suorittaa itsenäisesti panostusta edellyttäviä testejä tai 
riskinhallintatoimenpiteitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 983
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen 
aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava vastaanottajalle, 
joka on aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä 
tai jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet tai 
54 artiklan a–e kohdassa mainitut perusteet 
tai on 54 artiklan f kohdan määritelmien 
mukainen, kyseisen aineen tai valmisteen 
markkinoille saattamisesta vastaavan 
henkilön, eli valmistajan, maahantuojan, 
jatkokäyttäjän tai jakelijan, on toimitettava 
vastaanottajalle, joka on aineen tai 
valmisteen jatkokäyttäjä tai jakelija, liitteen I 
a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

Or. en

Perustelu

Aineita koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden avulla aineet voidaan siirtää toimitusketjussa 
REACHin vaatimusten mukaisesti. Niiden aineiden määrää, joiden osalta
käyttöturvallisuustiedote on pakollinen, on laajennettava koskemaan erityistä huolta 
aiheuttaviin aineisiin, jotka mainitaan lupamenettelyä koskevassa 54 artiklassa.

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

Tarkistus 984
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen 
aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava vastaanottajalle, 
joka on aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä 
tai jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

1. Aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava vastaanottajalle, 
joka on aineen tai valmisteen jatkokäyttäjä 
tai jakelija, liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

Or. de
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Perustelu

Käyttöturvallisuustiedote on saatava jokaisesta aineesta/valmisteesta, sen avulla voidaan 
välittää tietoja ketjun muille osille. Lisäksi siinä on oltava tiedot käyttö- ja altistustapojen 
luokkiin osoittamisesta määräystenmukaisten käyttötapojen perusteella. Tämä on tarpeen, 
jotta jatkokäyttäjä voi arvioida 34 artiklan mukaisesti, kuuluuko hänen käyttötapansa 
rekisteröinnin tai ennakkorekisteröinnin piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 985
29 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kierrätysprosessissa syntyneille  
valmisteille on myönnettävä poikkeus 
velvoitteesta toimittaa asetuksen liitteen I 
mukainen käyttöturvallisuustiedote 
vastaanottajalle. Sen sijasta 
vastaanottajalle toimitetaan vaatimuksesta 
tai pyynnöstä  yksinkertaistettu 
"käyttöturvallisuustiedote - kierrätys" 
(SDS-R) 
Käyttöturvallisuustiedote-kierrätys voidaan 
laatia siten, että siinä käytetään 
kierrätysprosessin aikana syntyneitä 
valmisteita koskevia geneerisiä tietoja. 
Geneeristen tietojen keräämisen yhteydessä  
käyttöturvallisuustiedote-kierrätys -
kierrättäjät noudattavat kierrätettyä muovia 
koskevia vaatimuksia sellaisina kuin ne on 
määritelty kehitettävänä olevassa 
eurooppalaisessa standardissa 249538.

Or. en

Perustelu

REACH-asetusten teksti viittaa siihen, että kun prosessin alkuperäisestä aineesta ei ole 
olemassa käyttöturvallisuustiedotetta (SDS), tuloksena olevan valmisteen 
käyttöturvallisuustiedote on laadittava testauksen, kemikaaliturvallisuusarvioinnin (CSA) ja 
kemikaaliturvallisuusraportin (CSR) pohjalta. Jätettä vastaanottavat kierrättäjät eivät saa 
SDS-tiedotetta heille toimitettavasta materiaalista, ja se mukaisesti niiden olisi testattava 
valmisteensa pystyäkseen laatimaan SDS-tiedotteen; luultavasti jokaisesta erästä, jos erien 
välillä on huomattavia eroja. Mainitun testauksen kustannukset olisivat noin kymmenkertaiset 
valmisteen arvoon verrattuna, mikä tekisi muovin kierrätyksen kannattamattomaksi. 
Kierrätetyn muovin määrän vähentyminen olisi lukuisten kierrätysdirektiivien vastaista 
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(pakkausdirektiivi, ELV-direktiivi, WEEE-direktiivi jne.). (Aylward + Doyle)

Mainitun tilanteen välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että muovin kierrättäjät voivat 
tuottaa SDS-tiedotteita kohtuullisin kustannuksin, ehdotetaan edellä olevaa tarkistusta, joka 
antaisi kierrättäjille mahdollisuuden käyttää vastaanottamansa materiaalin geneerisiä tietoja 
SDS-tiedotteita laatiessaan. Tällä vältettäisiin kalliiden testausten tekeminen ja arviointien 
laatiminen valmisteista, joiden sisältämät aineet on jo testattu ja rekisteröity, ja sillä 
varmistettaisiin, että kierrättäjät voivat noudattaa asetuksen henkeä. Geneeristen tietojen 
käyttämistä olisi vahvistettava myös kierrätetyn muovin jäljitettävyyttä koskevan 
standardiluonnoksen pohjalta, jonka CEN TC249 WG11 on kehittänyt. (Aylward)

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 ja Sergio Berlato

Tarkistus 986
29 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos käyttöturvallisuustiedote laaditaan 
valmistetta varten, toimitusketjun toimija 
voi suorittaa valmisteen 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin liitteen I b 
mukaisesti. Siinä tapauksessa riittää, että 
käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät 
tiedot vastaavat valmisteen 
kemikaaliturvallisuusraporttia eikä kunkin 
valmisteeseen sisältyvän aineen 
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatiminen valmistetta varten on liian kallista sekä teknisesti 
että taloudellisesti katsottuna. Lisäksi se, että arviointi voidaan suorittaa tai jättää 
suorittamatta voi aiheuttaa valmistajien välille huomattavia eroja, mikä vaikuttaa 
merkittävästi kilpailukykyyn. Tämä tarkistus liittyy muihin tiedottamista toimintaketjussa 
koskevan IV osan artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Vernola ja muut)

Kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatiminen valmistetta varten voi olla liian kallista sekä 
teknisesti että taloudellisesti katsottuna. Kunnollisten kilpailumahdollisuuksien edistämiseksi 
arviointipyyntöihin ei saisi liittyä luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä. (Foglietta ja 
muut)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 987
29 ARTIKLAN 3 JA 4 KOHTA

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

Poistetaan.

4. Käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse 
toimittaa, jos yleisölle tarjottavista tai 
myytävistä vaarallisista aineista tai 
valmisteista annetaan riittävät tiedot, joiden 
perusteella käyttäjät voivat toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet terveyden, 
turvallisuuden ja ympäristön 
suojaamiseksi, paitsi jos jatkokäyttäjä 
pyytää sen.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 29 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelut.

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

Tarkistus 988
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 16 ALAKOHTA

16. muut tiedot. 16. muut tiedot, erityisesti
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– rekisteröinti- tai 
ennakkorekisteröintinumero,
– ilmoitukset määräystenmukaisista 
käyttötavoista, liitteen I a a mukaiset 
käyttö- ja altistustapojen luokat mukaan 
lukien.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 29 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 989
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä altistustapojen 
luokkiin liitteeksi. Jatkokäyttäjien on 
voitava näiden tietojen avulla käyttää 
kyseistä ainetta turvallisesti kulloinkin 
ilmoitetussa altistustavan luokassa ilman 
panostusta edellyttäviä lisätestejä ja omia 
riskinhallintatoimenpiteitä. 

Or. de

Perustelu

Seurausta 29 artiklan 1 kohtaan ja 3 artiklan uuteen 13 a kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne ja 
Mechtild Rothe

Tarkistus 990
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

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

Or. de

Perustelu

Käyttö- ja altistustapojen luokat ovat tärkein väline riskinhallintatoimia, altistuksen 
tavoitearvoja (esim. DNEL- ja PNEC-arvot) ja käyttöehtoja koskevien tietojen välittämiseksi 
arvonmuodostusketjussa. Ne tukevat arvonmuodostusketjun toimijoita ja ovat avuksi 
käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa arvonmuodostusketjun myöhempiä toimijoita varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 991
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat altistusluokat 
tai -skenaariot määriteltävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteiden 
asiaankuuluvissa osissa.

Or. en

Perustelu

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

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

- altistusskenaarioiden olisi oltava geneerisiä ja kaikkien saatavissa: ei voida kuvitella, että 
tiettyä käyttöä varten samaa altistusskenaariota ei sovelleta kaikkien aineiden osalta, joita 
niiden toimittajat pitävät käyttökelpoisina. Ja toisaalta samaa altistusskenaariota olisi 
käytettävä kaikkien jatkokäyttäjien kohdalla;

- toimittajan kutakin altistusskenaariota varten suosittamien riskinhallintatoimien määritelmä 
olisi sisällytettävä SDS-tiedotteen tekstiin (pääasiassa lukuihin 7 ja 8);

- lisäksi SDS-tiedotteen olisi oltava GHS-vaatimusten mukainen. 



PE 357.820v01-00 80/117 AM\565932FI.doc

FI

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

Tarkistus 992
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, asiaankuuluvat 
altistusskenaariot ilmoitetaan 
käyttöturvallisuustiedotteen 
asianmukaisissa kohdissa.

Or. it

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotetta, jossa kuvastaan altistusskenaariot, ei ole välttämätöntä laatia 
silloin, kun suoritetaan kemikaaliturvallisuusarviointi. Jatkokäyttäjien olisi saatava 
käyttöturvallisuustiedote helposti, ja se pitäisi laatia ymmärrettävästi. Liitteessä ei tarvitse 
kuvata altistusskenaariota, sillä:

-altistusskenaarioiden olisi oltava yleisiä ja kaikkien saatavilla: ei ole loogista, että tiettyä 
tarkoitusta koskevia altistusskenaarioita ei sovelleta kaikkiin tunnettuihin aineisiin, jotka 
sopivat valmistajien mukaan käyttötarkoitukseen. Samaa altistusskenaariota olisi sovellettava 
määriteltyä tarkoitusta varten myös kaikkiin jatkokäyttäjiin.

-käyttöturvallisuustiedotteen olisi oltava kemiallisten aineiden kansainvälisen luokitus- ja 
merkitsemisjärjestelmän (GHS) vaatimusten mukaisia.

Tämä tarkistus liittyy muihin tiedottamista toimintaketjussa koskevan IV osan artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 993
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen esittäjien 29 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelut.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 994
29 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Yksilöityjen käyttötapojen osalta 
jatkokäyttäjän on käytettävä hänelle 
toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen 
soveltuvia tietoja.

7. Yksilöityjen altistustapojen luokkien
osalta jatkokäyttäjän on käytettävä hänelle 
toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen 
soveltuvia tietoja.

Or. de

Perustelu

Ks. 3 artiklan uutta 13 a kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Frédérique Ries

Tarkistus 995
29 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava 
paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään 
ajankohtana, jona ainetta toimitetaan 
ensimmäisen kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. Aineen toimittajien 
on viipymättä saatettava se ajan tasalle 
seuraavissa tilanteissa:

8. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava 
paperimuodossa tai sähköisesti maksutta 
viimeistään ajankohtana, jona ainetta 
toimitetaan ensimmäisen kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen. Aineen 
toimittajien on viipymättä saatettava se ajan 
tasalle seuraavissa tilanteissa:

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

(a) heti kun tulee saataville uusia tietoja, 
jotka voivat vaikuttaa asianmukaisiin
riskinhallintatoimenpiteisiin;

(b) kun aine on rekisteröity;
(c) kun lupa on myönnetty tai evätty; (c) kun lupa on myönnetty tai evätty;

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

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

Perustelu

On syytä vaatia nimenomaan SDS-tiedotteen toimittamista maksutta, jotta asetuksen teksti on 
yhdenmukainen voimassa olevan käyttöturvallisuustiedotedirektiivin kanssa.

Komission sanamuoto 8 a kohdassa saattaisi johtaa siihen, että käyttöturvallisuustiedotteita 
päivitettäisiin jatkuvasti tietojen mahdollisesta triviaalisuudesta riippumatta. Tarkistettu 
sanamuoto tekee selväksi, että heti kun tulee saataville sellaisia uusia tietoja, jotka voivat 
vaikuttaa asianmukaisiin riskinhallintatoimenpiteisiin, ne toimitetaan eteenpäin.

29 artiklan 8 kohdan b alakohta olisi poistettava tarpeettoman byrokraattisena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 996
29 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 a. Kierrätysprosessissa syntyneille  
valmisteille on myönnettävä poikkeus 
velvoitteesta toimittaa asetuksen liitteen I 
mukainen käyttöturvallisuustiedote 
vastaanottajalle. Sen sijasta 
vastaanottajalle toimitetaan vaatimuksesta 
tai pyynnöstä yksinkertaistettu 
"käyttöturvallisuustiedote – kierrätys" 

Or. en

Perustelu

REACH voisi vaikuttaa tahattomasti kielteisesti muovin kierrätykseen. Tämä tarkistus 
ratkaisee sen ongelman.

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

Tarkistus 997
29 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 998
30 artikla

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

Poistetaan.

(a) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(b) tieto siitä, onko aine luvanvarainen, ja 
yksityiskohtaiset tiedot VII osaston nojalla 
tässä toimitusketjussa mahdollisesti 
myönnetyistä tai evätyistä luvista;
(c) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista 
VIII osaston nojalla asetetuista 
rajoituksista;
(d) muut ainetta koskevat saatavilla olevat 
ja olennaiset tiedot, jotka ovat tarpeen 
asianmukaisten 
riskinhallintatoimenpiteiden 
määrittelemiseksi ja soveltamiseksi.
2. Tiedot on toimitettava kirjallisesti 
viimeistään ajankohtana, jona ainetta 
toimitetaan ensimmäisen kerran tämän 
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asetuksen voimaantulon jälkeen. Aineen 
toimittajien on saatettava nämä tiedot ajan 
tasalle ja tiedotettava niistä viipymättä 
toimitusketjussa eteenpäin seuraavissa 
tilanteissa:
(a) heti kun tulee saataville uusia tietoja, 
jotka voivat olla tarpeen asianmukaisten 
riskinhallintatoimenpiteiden 
määrittelemiseksi ja soveltamiseksi;
(b) kun aine on rekisteröity;
(c) kun lupa on myönnetty tai evätty;
(d) kun on asetettu rajoitus.
Nämä uudet tiedot on toimitettava maksutta 
kaikille aiemmille vastaanottajille, joille 
asianomainen toimija on toimittanut 
ainetta tai valmistetta edellisten 
12 kuukauden aikana.

Or. en

Perustelu

Johtuu 29 artiklaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 999
30 ARTIKLAN OTSIKKO

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

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

Or. en

Perustelu

Velvollisuutta tiedottaa toimitusketjussa eteenpäin tuotteisiin sisältyvistä aineista ei ole 
olemassa, vaikka aineen käyttö olisi sallittua tuotteessa. Tämä on erityisen tarpeellista 
rakennustyössä, missä käytetään monenlaisia tuotteita, ja missä tietoja on saatavissa vain 
sallituista aineista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Frédérique Ries

Tarkistus 1000
30 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

(a) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla, kaikista aineista, joista tietoja 
annetaan 30 artiklan 1 kohdan a, b tai 
c alakohdan mukaisesti;

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

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

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

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

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

(d) muut ainetta koskevat saatavilla olevat ja 
olennaiset tiedot, jotka saattavat vaikuttaa 
riskinhallintatoimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus poistaa liian byrokraattisen vaatimuksen esittää vain rekisteröintinumero 
aineista, jotka eivät vaadi käyttöturvallisuustiedotetta. Samalla tarkistus varmistaa, että 
kaikki saatavilla olevat rekisteröintinumerot liitetään lupaa ja rajoituksia koskeviin tietoihin 
tai tietoihin, jotka saattavat vaikuttaa voimassa oleviin riskinhallintatoimiin (sellaisina kuin 
ne sisältyvät 30 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaan). Tämä on yhdenmukaista tekijöiden 
29 artiklan 8 kohtaan tekemän tarkistuksen kanssa.

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

Tarkistus 1001
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE
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1. Kaikkien ainetta sellaisenaan tai 
valmisteessa koskevan toimitusketjun 
toimijoiden, joiden ei tarvitse toimittaa 
käyttöturvallisuustiedotetta 29 artiklan 
mukaisesti, on ilmoitettava seuraavat tiedot 
toimitusketjussa eteenpäin välittömälle 
jatkokäyttäjälle tai jakelijalle:

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

Or. en

Perustelu

Kun tietoja annetaan eteenpäin toimitusketjussa, tarkoituksena on auttaa aineiden ja 
valmisteiden käyttäjiä ja varmistaa asianmukaiset riskinhallintatoimet. Rekisteröintitietojen 
ilmoittaminen antaa luottamuksellisia tietoja valmisteiden kokoonpanosta ja toimittajista, 
eikä se anna mitään lisäarvoa, koska tämä artikla koskee ainoastaan vaarattomia aineita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle ja Thomas Ulmer

Tarkistus 1002
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun tietoja annetaan eteenpäin toimitusketjussa, tarkoituksena on auttaa aineiden ja 
valmisteiden käyttäjiä ja varmistaa asianmukaiset riskinhallintatoimet. Rekisteröintitietojen 
ilmoittaminen antaa luottamuksellisia tietoja valmisteiden kokoonpanosta ja toimittajista, 
eikä se anna mitään lisäarvoa, koska tämä artikla koskee ainoastaan vaarattomia aineita. 
(Bowis ja muut)

Kun tietoja annetaan eteenpäin käyttöturvallisuustiedotteessa, tarkoituksena on auttaa 
aineiden ja valmisteiden käyttäjiä ja varmistaa asianmukaiset riskinhallintatoimet. 
Rekisteröintitietojen ilmoittaminen antaa luottamuksellisia tietoja valmisteiden 
kokoonpanosta ja toimittajista, eikä se anna mitään lisäarvoa, koska tämä artikla koskee 
ainoastaan vaarattomia aineita, IV osasto: tiedottaminen toimitusketjussa. (Vernola ja muut)

Rekisteröintinumeron (-numeroiden) (30 artiklan 1 kohdan a alakohta) maksutta 
ilmoittamisen velvoite on poistettava. Sen ansiosta luottamuksellisilla liike- ja yritystiedoilla 
voidaan paremmin edistää terveyden ja ympäristön suojelua. (Weisgerber ja muut)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann ja Anne Ferreira

Tarkistus 1003
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 29 artiklan -1 kohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen kanssa.

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

Tarkistus 1004
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Rekisteröintinumero(ide)n ilmoitusvelvollisuus (30 artiklan 1 kohdan a alakohta) on 
poistettava kokonaan. Näin kyetään suojaamaan paremmin liike- ja yrityssalaisuuksia 
heikentämättä kuitenkaan ihmisten terveyden suojelemista ja ympäristönsuojelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1005
30 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Tiedot on toimitettava kirjallisesti 
viimeistään ajankohtana, jona ainetta 
toimitetaan ensimmäisen kerran tämän 

2. Tiedot on toimitettava kirjallisesti tai 
sähköisesti viimeistään ajankohtana, jona 
ainetta toimitetaan ensimmäisen kerran 
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asetuksen voimaantulon jälkeen. Aineen 
toimittajien on saatettava nämä tiedot ajan 
tasalle ja tiedotettava niistä viipymättä 
toimitusketjussa eteenpäin seuraavissa 
tilanteissa:

tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. 
Aineen toimittajien on saatettava nämä 
tiedot ajan tasalle ja tiedotettava niistä 
viipymättä toimitusketjussa eteenpäin 
seuraavissa tilanteissa:

Or. en

Perustelu

Mahdollistaa uuden teknologian käyttämisen tietojen toimittamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 1006
30 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Tiedot on toimitettava kirjallisesti 
viimeistään ajankohtana, jona ainetta 
toimitetaan ensimmäisen kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen. Aineen 
toimittajien on saatettava nämä tiedot ajan 
tasalle ja tiedotettava niistä viipymättä 
toimitusketjussa eteenpäin seuraavissa 
tilanteissa:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korjaamaan kielivirhe komission ehdotuksen italiankielisessä 
versiossa.

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

Tarkistus 1007
30 ARTIKLAN 2 KOHDAN B, C JA D ALAKOHTA

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

(c) kun lupa on myönnetty tai evätty; (c) jos lupa on myönnetty tai evätty;
(d) kun on asetettu rajoitus. (d) jos on asetettu rajoitus.

Or. it
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Perustelu

Tämä tarkistus liittyy muihin tiedottamista toimintaketjussa koskevan IV osan artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 1008
30 A ARTIKLA (uusi)

30 a artikla
Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita koskevia tietoja 

eteenpäin toimitusketjussa
1. Aineiden ja valmisteiden toimitusketjuun 
kuuluva toimija, joka sisällyttää tuotteeseen 
aineen, joka täyttää 54 artiklan a–e kohdan 
vaatimukset, tai joka on yksilöity 
54 artiklan f kohdan mukaisesti, toimittaa 
nämä tiedot sekä 
käyttöturvallisuustiedotteen 
liikeasiakkailleen, jos asiakas pyytää 
mainittuja tietoja.
2. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja 
antaa pyynnöstä asiakkaalle tietoja, jotka 
koskevat aineen sisältymistä tuotteeseen, 
jos aine täyttää luvanvaraisuutta koskevat 
ehdot 54 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kuluttajatuotteiden toimitusketjun hallinta edellyttää oikeuttaa pyytää tietoja tuotteisiin 
sisältyvistä erittäin suurta huolta aiheuttavista aineista. Tiedonkulun varmistaminen 
edellyttää myös sitä, että kuluttajat voivat saada tietoja kuluttajatuotteisiin mahdollisesti 
sisältyvistä suuren riskin aiheuttavista kemikaaleista. Tämä säännös liittyy 6 artiklaan ja se 
tulee voimaan samaan aikaan 6 artiklan kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1009
30 A ARTIKLA (uusi)

30 a artikla
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Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita ja valmisteita koskevia 

tietoja eteenpäin toimitusketjussa
Kaikki toimitusketjuun kuuluvat toimijat 
toimittavat tietoja toimitusketjussa 
eteenpäin välittömästi seuraavalle 
käyttäjälle tai jakelijalle, jos tuote sisältää 
sellaisenaan tai valmisteena ainetta, joka 
täyttää 54 artiklan a–e kohdan vaatimukset, 
tai joka on yksilöity 54 artiklan f kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden on oltava tietoisia siitä, että erittäin suurta huolta 
aiheuttava aine sisältyy heidän hankkimaansa tuotteeseen. Tämä antaa toimijoille 
mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia ympäristövalintoja. Riittävät tuotetiedot ovat 
välttämättömiä toimitusketjun kaikissa osissa, koska kokemus osoittaa, että aineita saattaa 
vapautua, kun tuotetta käytetään tai prosessoidaan ja kun ne muuttuvat jätteeksi. 
Esimerkkeinä voidaan mainita atsovärit tekstiileissä, palonestoaineet sekä ftalaatit muovissa 
ja elohopea paristoissa. REACH-asetusta on tarkistettava siten, että tietoja toimitetaan myös 
valmisteista.

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

Tarkistus 1010
30 A ARTIKLA (uusi)

30 a artikla
Velvollisuus tiedottaa tuotteisiin sisältyvistä 
erittäin paljon huolta aiheuttavista aineista
Tuotteiden valmistajan, maahantuojan tai 
jakelijan on toimitettava eteenpäin kaikille 
käyttäjille tietoja aineista, jotka ovat 
seuraavien kriteerien mukaisia:
a) kemikaalivirasto on luokitellut aineen 
54 artiklassa tarkoitettuihin ehtoihin 
kuuluvaksi,
b) ainetta  esiintyy tuotteissa yli 
0,1 prosentin pitoisuutena tuotteen 
homogeenisestä osasta.
Kaikki asianmukaiset tahot toimittavat 
toimitusketjussa tiedot tuotteen 
vastaanottaneelle asiakkaille niin kauan, 
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kuin b) kohdan mukaiset ehdot ovat 
voimassa.

Or. fr

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa ei ole velvollisuutta antaa käyttäjille tietoja tuotteisiin sisältyvistä 
kemikaaleista. Näitä tietoja tarvitaan, jotta varmistetaan se, että kuluttajat voivat luottaa 
käyttäjiin ja se, että muun lainsäädännön mukaisia velvoitteita noudatetaan.

Lisäksi näistä tuotteista peräisin olevat myrkylliset aineet voivat vaikuttaa käyttäjiin 
välittömästi erityisesti korjaus-, huolto- ja kierrätystöiden aikana. Tämä tarkistus hyödyttää 
myös pk-yrityksiä, sillä niillä on  suurempiin yrityksiin verrattuna erityisiä ongelmia tiedon 
välittämisessä.

Nykyään yhä suurempi osa rakennusmateriaalista kierrätetään ja käytetään uudelleen 
rakennustöissä. Se edistää merkittävästi kestävää kehitystä. On kuitenkin mahdollista, että 
kierrätetyssä materiaalissa voi olla erittäin paljon huolta aiheuttavia aineita, ja 
rakennusyritysten on voitava saada siitä tietoja. Sekä IPPC-direktiivistä (96/EY) ja 
rakennusmateriaaleja koskevasta direktiivistä (89/106/ETY) puuttuvat vaarallisia kemiallisia 
aineita koskevat takeet, tai  kuluttajalle ei tiedota asiasta tarpeeksi niihin kuuluvien 
säännösten perusteella.

Ehdotettu 0,1 prosentin pitoisuus on vaarallisten valmisteiden luokitusta koskevan nykyisen 
direktiivin (1999/45/ETY) raja-arvojen mukainen. 

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

Tarkistus 1011
30 B ARTIKLA (uusi)

30 b artikla
Velvollisuus tiedottaa tuotteisiin sisältyvistä  

huolta aiheuttavista aineista
Tuotteiden valmistajan, maahantuojan tai 
jakelijan on toimitettava eteenpäin kaikille 
käyttäjille tiedot aineista, jotka täyttävät 
direktiivin 67/548 mukaisen vaarallisia 
aineita koskevan luokituksen ehdot, jos 
ainetta esiintyy yli 0,1 prosentin 
pitoisuutena tuotteen homogeenisessä 
osassa ja jos asiakas pyytää 
henkilökohtaisesti tietoja. Tuotteen 
toimittava taho antaa kirjallisen 
ilmoituksen asiakkaalle 8 päivän 
määräajassa.
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Or. fr

Perustelu

Yhdenmukainen 30 a artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Reach-säännösten joustavuuden takaamiseksi tietoja myrkyllisistä aineista ei pidä antaa 
automaattisesti, vaan asiakkaan pyynnöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 1012
31 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Jos tietojen toimittaminen paljastaisi luottamuksellisia tietoja tai tietoja tietyn kemikaalin 
erityiskäytöstä, on myönnettävä poikkeus siitä, että toimitusketjussa eteenpäin toimiville 
jatkokäyttäjille on annettava tietoja. Esimerkkejä: jos jatkokäyttäjä on yksilöinyt kemiallisen 
aineen uniikin käyttötavan, ja jatkokäyttäjä päättää rekisteröidä mainitun käytön erikseen, 
jotta ei paljastaisi erityiskäyttöä kemikaalin valmistajalle, ja haluaa suojautua siltä, että 
valmistaja toimittaa tiedon mainitusta käytöstä jatkokäyttäjän kilpailijoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 1013
31 ARTIKLAN 1 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

(a) uudet tiedot vaarallisista 
ominaisuuksista, riippumatta asianomaisista 
käyttötavoista;

(a) uudet tiedot vaarallisista 
ominaisuuksista, riippumatta asianomaisista 
altistustapojen luokista;

(b) mahdolliset muut tiedot, jotka saattavat 
asettaa kyseenalaiseksi heille toimitetussa 
käyttöturvallisuustiedotteessa yksilöityjen 
riskinhallintatoimenpiteiden 
asianmukaisuuden; se toimitetaan ainoastaan 

(b) mahdolliset muut tiedot, jotka saattavat 
asettaa kyseenalaiseksi heille toimitetussa 
käyttöturvallisuustiedotteessa yksilöityjen 
riskinhallintatoimenpiteiden 
asianmukaisuuden; se toimitetaan ainoastaan 
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yksilöidyistä käyttötavoista. yksilöidyistä altistustapojen luokista.

Or. de

Perustelu

Ks. 3 artiklan uutta 13 a kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 1014
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Kaikki käyttöturvallisuustiedotteiden 
laadintaan osallistuvat jatkokäyttäjät, 
ilmoittavat tiedot kaikille vastaanottajille 
lukuun ottamatta yksittäisiä kuluttajia, 
jotka saavat kyseiset tiedot järjestöiltään ja 
toimielimiltään. Tuottajat antavat 
tarvittavat tiedot 15 päivän kuluessa.

Or. el

Perustelu

Tarpeellinen asianmukaista tiedon saamiseksi. Tarkistuksella pyritään rajoittamaan taakkaa. 
Vastaaminen suurelle määrälle kuluttajia lisäisi taakkaa. Toimielinten tehtävää vahvistetaan. 
Suorempi ja selkeämpi kuin nykyisten säännösten sanamuoto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Anne Ferreira ja Marie-Noëlle 
Lienemann

Tarkistus 1015
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita koskevia tietoja

Jatkokäyttäjät, jotka sisällyttävät 
tuotteeseen aineen tai valmisteen, josta on 
laadittu käyttöturvallisuustiedote, ja jotka 
sen jälkeen käsittelevät tai 
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jatkoprosessoivat mainittua tuotetta, 
toimittavat käyttöturvallisuustiedotteen 
kaikille tuotteen tai sen johdannaisen 
vastaanottajalle. Kuluttaja ei ole 
vastaanottaja.
Kuluttajilla on oikeus saada pyytää 
valmistajalta tai maahantuojalta tietoja 
asianomaisen valmistamaan tai 
maahantuomaan tuotteeseen sisältyvistä 
aineista. Valmistajan tai maahantuojan on 
vastattava 15 työpäivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja kuluttajien olisi pystyttävä selvittämään, sisältyykö 
lopputuotteeseen tiettyjä aineita,  ja etsimään tarvittaessa turvallisempia vaihtoehtoja. 
15 työpäivän normaali vastausaika on yhteisön toimielinten asiakirjojen julkisuutta koskevan 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen.

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

Tarkistus 1016
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita koskevia tietoja

Jatkokäyttäjät, jotka sisällyttävät 
tuotteeseen aineen tai valmisteen, josta on 
laadittu käyttöturvallisuustiedote, ja jotka 
sen jälkeen käsittelevät tai 
jatkoprosessoivat mainittua tuotetta, 
toimittavat käyttöturvallisuustiedotteen 
kaikille tuotteen tai sen johdannaisen 
vastaanottajalle. Kuluttaja ei ole 
vastaanottaja.
Kuluttajilla on oikeus saada pyytää 
valmistajalta tai maahantuojalta tietoja 
asianomaisen valmistamaan tai 
maahantuomaan tuotteeseen sisältyvistä 
aineista. Valmistajan tai maahantuojan on 
vastattava 15 työpäivän kuluessa.
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Or. en

Perustelu

Tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja kuluttajien olisi pystyttävä selvittämään, sisältyykö 
lopputuotteeseen tiettyjä aineita,  ja etsimään tarvittaessa turvallisempia vaihtoehtoja. 
15 työpäivän normaali vastausaika on yhteisön toimielinten asiakirjojen julkisuutta koskevan 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 1017
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita koskevia tietoja

Aineiden ja valmisteiden toimitusketjuun 
kuuluva toimija, joka sisällyttää tuotteeseen 
aineen, joka täyttää 54 artiklan a–f kohdan 
vaatimukset, toimittaa nämä tiedot kaikille 
jatkokäyttäjille ja jakelijoille .
Asiakkaan pyynnöstä tuotteen jakelija 
antaa asiakkaalle pyynnöstä tietoja 
tuotteeseen sisältyvästä aineesta, joka 
täyttää 54 artiklan a–f kohdan vaatimukset.

Or. en

Perustelu

REACHin vaatima tiedonkulku toimitusketjussa eteenpäin valmistajalta jatkokäyttäjille 
pysähtyy, kun aine sisällytetään tuotteeseen. Tämä tarkistus varmistaa, että toimitusketjussa 
eteenpäin toimijat saavat tietoja tuotteisiin sisältyvistä vaarallisista kemikaaleista. Lisäksi 
näitä tietoja tarvitaan, jotta tuotteiden valmistajat/käyttäjät noudattavat muuta EY:n 
lainsäädäntöä (esim. tuoteturvallisuusdirektiiviä ja leludirektiiviä) vaarallisten kemikaalien 
välttämiseksi ja ennen kaikkea niitä koskevien tietojen antamiseksi kuluttajille.

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

Tarkistus 1018
32 ARTIKLAN OTSIKKO

Työntekijöiden mahdollisuus saada Työntekijöiden mahdollisuus saada 
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käyttöturvallisuustiedotteisiin sisältyvät 
tiedot

turvallisuustiedot

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 1019
33 ARTIKLA

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

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

Or. de

Perustelu

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

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

Tarkistus 1020
34 ARTIKLAN OTSIKKO, 1 KOHTA ja 1 A KOHTA (uusi)
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Jatkokäyttäjän 
kemikaaliturvallisuusarvioinnit ja 
velvollisuus soveltaa ja suosittaa 

toimenpiteitä riskien vähentämiseksi

Jatkokäyttäjän arvioinnit ja velvollisuus 
soveltaa ja suosittaa toimenpiteitä riskien 

vähentämiseksi

1. Jatkokäyttäjä voi toimittaa tietoja 
rekisteröinnin valmistelun avustamiseksi.

1. Jatkokäyttäjä voi toimittaa tietoja 
rekisteröinnin valmistelun avustamiseksi.

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 1021
34 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jatkokäyttäjä voi toimittaa tietoja 
rekisteröinnin valmistelun avustamiseksi.

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

Or. en

Perustelu

Jos jatkokäyttäjillä ei ole mahdollisuutta antaa tietoja suoraan kemikaalivirastolle, heidän 
tietosuojaoikeutensa olisi vakavasti vaaranalainen. Muussa tapauksessa tiedot annetaan 
toimittajalle, ilman että jatkokäyttäjä voi valvoa mainittujen tietojen käyttämistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1022
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa 
hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle tai 
jakelijalle tai toimitusketjun muulle 
toimijalle kirjallisesti aineen käyttötapoja ja 
pyytää, että niistä tulisi yksilöityjä 
käyttötapoja. Näin tehdessään hänen on 
toimitettava riittävät tiedot, joiden avulla 
tavarantoimittaja voi laatia 
altistusarvioinnin jatkokäyttäjän käyttötapaa 
varten tavarantoimittajan 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.
Tämä kohta ei koske ei-tuettuja 
käyttötapoja. 

Or. en

Perustelu

Toimittajalla ei pitäisi olla mitään velvollisuutta tukea kaikkia jatkokäyttäjän ilmoittamia 
käyttömuotoja ja valmistaa altistusskenaarioita ei-tuettuja käyttötarkoituksia varten.

Kohta 2 ei ole ristiriidassa käyttöturvallisuustiedotetta koskevan otsakkeen 16 kanssa (joka 
myös sisältyy GHS:ään ja DDS:ään)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1023
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa 
hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle 
kirjallisesti aineen käyttötapoja ja pyytää, 
että niistä tulisi yksilöityjä käyttötapoja. 
Näin tehdessään hänen on toimitettava 
riittävät tiedot, joiden avulla 
tavarantoimittaja voi toimittaa
altistusskenaarion jatkokäyttäjän käyttötapaa 
varten tavarantoimittajan 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.
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3 artiklan 26 kohdan mukaisesti valmistaja, 
maahantuoja ja jatkokäyttäjä voi kieltäytyä 
toimittamasta altistusskenaariota.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että toimittajat ovat vain poikkeustapauksissa oikeutettuja kieltäytymään 
toimittamasta jatkokäyttäjälle käyttöä varten tarvittavaa altistumisskenaariota. Tämä 
selvennys on erityisen tärkeä pk-yrityksille, koska se takaa oikeusvarmuuden ja koska 
kustannukset voidaan laskea tarkemmin. Tämä tarkistus liittyy 3 artiklan 26 kohtaa koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 1024
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Tätä kohtaa ei sovelleta käyttötapoihin, 
joita ei ole hyväksytty.

Or. fr

Perustelu

Jakelusta vastaavaa tahoa ei pitäisi edellyttää hyväksymään kaikkia jatkokäyttäjän 
tunnistamia käyttötapoja tai laatimaan altistusskenaariota käyttötavalle, jota se ei hyväksy.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 1025
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Tätä kohtaa ei sovelleta aiotusta 
käyttötavasta poikkeaviin käyttötapoihin.

Or. it

Perustelu

Toimittajien ei pitäisi olla velvoitettuja ottamaan käyttöön altistusskenaariota aiotusta 
käyttötavasta poikkeaviin käyttötapoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 1026
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa 
hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle 
kirjallisesti aineen altistustapojen luokkia ja 
pyytää, että niistä tulisi yksilöityjä 
altistustapojen luokkia. Näin tehdessään 
hänen on toimitettava riittävät tiedot, joiden 
avulla tavarantoimittaja voi laatia tarvittavat 
altistusskenaariot 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.

Or. de
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Perustelu

Ks. 3 artiklan 13 a kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 1027
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Liittyy 34 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne ja 
Mechtild Rothe

Tarkistus 1028
34 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa 
hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle 
kirjallisesti aineen käyttötapoja ja pyytää, 
että niistä tulisi yksilöityjä käyttötapoja. 
Näin tehdessään hänen on toimitettava 
riittävät tiedot, joiden avulla 

2. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa 
hänelle ainetta toimittavalle valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle 
kirjallisesti aineen käyttötapoja ja pyytää, 
että niistä tulisi 3 artiklan 25 ja 30 kohdan 
mukaisia yksilöityjä käyttötapoja. Näin 
tehdessään hänen on toimitettava riittävät 
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tavarantoimittaja voi laatia 
altistusskenaarion jatkokäyttäjän käyttötapaa 
varten tavarantoimittajan 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.

tiedot, joiden avulla tavarantoimittaja voi 
laatia altistusskenaarion jatkokäyttäjän 
käyttötapaa varten tavarantoimittajan 
kemikaaliturvallisuusarviointiin.

Or. de

Perustelu

Jatkokäyttäjän olisi voitava ilmoittaa yksi tai useampi uusi käyttö- ja altistumistavan luokka 
toimittajalleen. Käyttö- ja altistustapojen luokkien olisi muodostettava perusta 
arvonmuodostusketjun tiedonkululle. Käyttö- ja altistustapojen luokat ovat tärkein väline 
riskinhallintatoimia, altistuksen tavoitearvoja (esim. DNEL- ja PNEC-arvot) ja käyttöehtoja 
koskevien tietojen välittämiseksi arvonmuodostusketjussa. Ne tukevat arvonmuodostusketjun 
toimijoita ja ovat avuksi käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa arvonmuodostusketjun 
myöhempiä toimijoita varten.

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

Tarkistus 1029
34 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Ainetta sellaisenaan tai valmisteessa 
käyttävän jatkokäyttäjän on laadittava 
kemikaaliturvallisuusraportti liitteen XI 
mukaisesti kaikista käyttötavoista, jotka 
poikkeavat hänelle 
käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetuista 
käyttö- tai altistustapojen luokista, ja 
laadittava oma, liitteen I a mukainen 
käyttöturvallisuustiedote, jossa otetaan 
huomioon poikkeava käyttötapa. Tällöin 
jatkokäyttäjän on osoitettava soveltamansa 
poikkeava käyttötapa liitteen I a a 
mukaiseen käyttö- ja altistustavan 
luokkaan.

Jos jatkokäyttäjä toteuttaa tai suosittaa 
altistusskenaariota, joka sisältää vähintään 
hänelle toimitetussa altistusskenaariossa 
kuvatut edellytykset, hänen ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia.
Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia 
kummassakaan seuraavista tapauksista:
(a) käyttöturvallisuustiedotteen 
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toimittamista aineen mukana ei vaadita;
(b) hänen tavarantoimittajansa ei edellytetä 
laativan kemikaaliturvallisuusraporttia.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen vaatii usein liikaa jatkokäyttäjältä; 
käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen riittää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne ja 
Mechtild Rothe

Tarkistus 1030
34 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Ainetta sellaisenaan tai valmisteessa 
käyttävän jatkokäyttäjän on laadittava 
kemikaaliturvallisuusraportti liitteen XI 
mukaisesti kaikista käyttötavoista, jotka 
poikkeavat hänelle 
käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetuista 
käyttö- ja altistustapojen luokista.

Jos jatkokäyttäjä toteuttaa tai suosittaa 
altistusskenaariota, joka sisältää vähintään 
hänelle toimitetussa altistusskenaariossa 
kuvatut edellytykset, hänen ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Jos jatkokäyttäjä toteuttaa tai suosittaa 
altistusskenaariota, joka sisältää vähintään 
hänelle ilmoitetut käyttö- ja altistustapojen 
luokat, hänen ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia.

Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia 
kummassakaan seuraavista tapauksista:

Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia 
kummassakaan seuraavista tapauksista:

(a) käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista 
aineen mukana ei vaadita;

(a) käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista 
aineen mukana ei vaadita;

(b) hänen tavarantoimittajansa ei edellytetä 
laativan kemikaaliturvallisuusraporttia.

(b) hänen tavarantoimittajansa ei edellytetä 
laativan kemikaaliturvallisuusraporttia.

Or. de

Perustelu

Jatkokäyttäjän olisi voitava ilmoittaa yksi tai useampi uusi käyttö- ja altistumistavan luokka 
toimittajalleen. Käyttö- ja altistustapojen luokkien olisi muodostettava perusta 



PE 357.820v01-00 104/117 AM\565932FI.doc

FI

arvonmuodostusketjun tiedonkululle. Käyttö- ja altistustapojen luokat ovat tärkein väline 
riskinhallintatoimia, altistuksen tavoitearvoja (esim. DNEL- ja PNEC-arvot) ja käyttöehtoja 
koskevien tietojen välittämiseksi arvonmuodostusketjussa. Ne tukevat arvonmuodostusketjun 
toimijoita ja ovat avuksi käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa arvonmuodostusketjun 
myöhempiä toimijoita varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1031
34 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1032
34 ARTIKLAN 4 KOHDAN 3 ALAKOHTA

Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia 
kummassakaan seuraavista tapauksista:

Jatkokäyttäjän ei tarvitse laatia 
kemikaaliturvallisuusraporttia missään
seuraavista tapauksista:

(a) käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista 
aineen mukana ei vaadita;

(a) käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista 
aineen mukana ei vaadita;

(b) hänen tavarantoimittajansa ei edellytetä 
laativan kemikaaliturvallisuusraporttia.

(b) hänen tavarantoimittajansa ei edellytetä 
laativan kemikaaliturvallisuusraporttia.

(b a) viiden vuoden aikana tuote- ja 
prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja 
kehittämisen käyttötarkoituksesta, 
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edellyttäen, että jatkokäyttäjä toimittaa 
kemikaalivirastolle 35 artiklan mukaiset 
tiedot sekä luettelon mahdollisista  
asiakkaistaan ja käyttäjistään, sekä 
PPORD-ilmoitusten arvioidusta 
käyttömäärästään. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus antaa jatkokäyttäjille mahdollisuuden harjoittaa tuote- ja 
prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä voidakseen hyötyä poikkeuksesta, jonka 
ansiosta hänen ei tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuusarviointia mainitusta käytöstä 
sisällyttämällä lisätietoja, joiden tuottaminen ei ole vaikeata, kertomuksessa, joka on 
toimitettava kemikaalivirastolle mainittua käyttöä varten 35 artiklan mukaisesti. Liittyy 
saman tekijän tarkistuksiin, jotka koskevat 3 artiklan 22 kohtaa, 4 artiklan a alakohtaa ja 
7 artiklaa)

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

Tarkistus 1033
34 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

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

(a) hänelle toimitetussa 
käyttöturvallisuustiedotteessa 
(-tiedotteissa);
(b) hänen omassa 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan.

Or. de

Perustelu

Muutokset liittyvät edellä mainittuun 34 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 1034
34 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jatkokäyttäjien on pidettävä 
kemikaaliturvallisuusraporttinsa saatavilla 
ja ajan tasalla.

6. Jatkokäyttäjien on pidettävä 
käyttöturvallisuustiedotteensa saatavilla ja 
ajan tasalla.

Or. de

Perustelu

Muutokset liittyvät edellä mainittuun 34 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

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

Tarkistus 1035
34 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Muutokset liittyvät edellä mainittuun 34 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 1036
35 ARTIKLA

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

1. Ennen kuin altistustavan luokassa 
aletaan käyttää ainetta, jonka 
toimitusketjun aiempi toimija on 
rekisteröinyt 5 tai 16 artiklan mukaisesti, 
jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tämän artiklan 
2 kohdassa täsmennetyt tiedot, jos hänelle 
toimitettu käyttöturvallisuustiedote sisältää 
ilmoitetun käyttötavan luokan ja 
jatkokäyttäjä käyttää ainetta siitä 
poikkeavalla tavalla.
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2. Jatkokäyttäjän ilmoittamien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:

2. Jatkokäyttäjän ilmoittamien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:

(a) jatkokäyttäjän tunnistetiedot ja 
yhteystiedot;

(a) jatkokäyttäjän tunnistetiedot ja 
yhteystiedot;

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

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

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

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

(d) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) 
tunnistetiedot, jos ne ovat tiedossa;

(d) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) 
tunnistetiedot, jos ne ovat tiedossa;

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista);

(e) lyhyt yleinen kuvaus altistustapojen 
luokasta (luokista);

(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä 
lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä 
tarpeellisena 
kemikaaliturvallisuusarviointinsa 
täydentämiseksi.

(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä 
lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä 
tarpeellisena 
kemikaaliturvallisuusarviointinsa 
täydentämiseksi.

3. Jatkokäyttäjän on saatettava nämä tiedot 
ajan tasalle viipymättä, jos 1 kohdan 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin tulee 
muutos.

3. Jatkokäyttäjän on saatettava nämä tiedot 
ajan tasalle viipymättä, jos 1 kohdan 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin tulee 
muutos.

4. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa, jos hänen aineelle antamansa 
luokitus eroaa hänen tavarantoimittajansa 
tekemästä luokituksesta.

4. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa, jos hänen aineelle antamansa 
luokitus eroaa hänen tavarantoimittajansa 
tekemästä luokituksesta.

5. Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin
vuodessa.

5. Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin kymmenen 
tonnia vuodessa.

Or. de
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Perustelu

Ks. 3 artiklan uutta 13 a kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu sekä 2 artiklan 1 kohtaa 
koskevan tarkistuksen perustelu. 

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

Tarkistus 1037
35 ARTIKLAN OTSIKKO

Jatkokäyttäjien velvollisuus ilmoittaa tietoja Jatkokäyttäjien velvollisuus ilmoittaa tietoja 
kemikaalivirastolle

Or. de

Perustelu

Kytkeytyy 34 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

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

Tarkistus 1038
35 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Kytkeytyy 34 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne ja 
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Mechtild Rothe

Tarkistus 1039
35 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Ennen sellaisen aineen tietyn käytön 
aloittamista, jonka toimitusketjun aiempi 
toimija on rekisteröinyt 5 tai 16 artiklan 
mukaisesti, jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tämän artiklan 
2 kohdassa täsmennetyt tiedot, jos hänelle 
toimitettu käyttöturvallisuustiedote sisältää 
käyttö- ja altistustavan luokkia ja 
jatkokäyttäjä käyttää ainetta niistä 
poikkeavalla tavalla.

Or. de

Perustelu

Käyttö- ja altistustapojen luokat ovat tärkein väline riskinhallintatoimia, altistuksen 
tavoitearvoja (esim. DNEL- ja PNEC-arvot) ja käyttöehtoja koskevien tietojen välittämiseksi 
arvonmuodostusketjussa. Ne tukevat arvonmuodostusketjun toimijoita ja ovat avuksi 
käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa arvonmuodostusketjun myöhempiä toimijoita varten.

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

Tarkistus 1040
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Kytkeytyy 34 artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 1041
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista);

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

Or. de

Perustelu

Kytkeytyy 34 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

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 ja Sergio Berlato

Tarkistus 1042
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä 
lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä 
tarpeellisena 
kemikaaliturvallisuusarviointinsa 
täydentämiseksi.

(f) ehdotus selkärankaisilla tehtävistä 
lisätesteistä, jos jatkokäyttäjä pitää sitä 
tarpeellisena 
kemikaaliturvallisuusarviointinsa 
täydentämiseksi. Kun tiedot ovat 
käytettävissä, toimitaan 25 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 1043
35 ARTIKLAN 5 KOHTA
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5. Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa.

5. Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa lukuun ottamatta erittäin suurta 
huolta aiheuttavat aineet.

Or. nl

Perustelu

Erittäin suurta huolta aiheuttavien aineiden riskit on myös arvioitava, kun määrä on 
vähemmän kuin 1 tonni vuodessa. Nämä erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet voivat 
aiheuttaa jopa pieninä määrinä suurta vahinkoa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
(Bloklandin prioriteetit)

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

Tarkistus 1044
35 A ARTIKLA (uusi)

35 a artikla
Jatkokäyttäjinä toimivien pk-yritysten 

velvollisuus ilmoittaa tietoja
1. Ennen sellaisen aineen tietyn käytön 
aloittamista, jonka toimitusketjun aiempi 
toimija on rekisteröinyt 5 tai 16 artiklan 
mukaisesti, jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tämän artiklan 
2 kohdassa täsmennetyt tiedot, jos hänelle 
toimitettu käyttöturvallisuustiedote sisältää 
altistusskenaarion ja jatkokäyttäjä käyttää 
ainetta tavalla, jota kyseisessä 
altistusskenaariossa kuvatut edellytykset 
eivät kata
2. Jatkokäyttäjän ilmoittamien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
a) jatkokäyttäjän tunnistetiedot ja 
yhteystiedot;
b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
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c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
d) valmistajan (valmistajien) tai 
maahantuojan (maahantuojien) 
tunnistetiedot, jos ne ovat tiedossa;
e) lyhyt yleinen kuvaus käyttötavasta 
(käyttötavoista).
3. Jos kemikaalivirasto pitää tarpeellisena 
selkärankaisilla tai muilla kuin 
selkärankaisilla eläimillä suoritettavia  
lisätestejä, se hankkii suoritettujen testien
tulokset tai valtuuttaa sen jäsenvaltion, 
jossa yritys toimii, suorittamaan testin. 
Turvallisuusarvioinnista saatavat 
asianmukaiset tiedot tiedotetaan yritykselle. 
4. Jos kemikaaliviraston suorittamat tai 
tilaamat testit ovat negatiivisia, se ilmoittaa
siitä kiireellisesti loppukäyttäjälle sekä sille 
jäsenvaltiolle, jossa loppukäyttäjä toimii, 
jotta käyttö keskeytetään.
5. Jatkokäyttäjän on saatettava nämä tiedot 
ajan tasalle viipymättä, jos 1 kohdan 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin tulee 
muutos.
6. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa, jos hänen aineelle antamansa 
luokitus eroaa hänen tavarantoimittajansa 
tekemästä luokituksesta
7. Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa.

Or. it

Perustelu

Väliaikainen menetelmä, jonka perusteella pk-yrityksellä on mahdollisuus rekisteröidä 
yksilöity käyttötapa sekä turvata omat teollisuussalaisuudet .
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja 
Sergio Berlato

Tarkistus 1045
35 A ARTIKLA (uusi)

35 a artikla
Pk-yritysten tietojenilmoitusvelvollisuutta 

koskeva menettely 
1. Kun jatkokäyttäjä on tämän asetuksen 
3 artiklan 29 a kohdan määritelmän 
mukaan pieni tai keskisuuri yritys, siihen 
sovelletaan 35 artiklan mukaista 
ilmoitusmenettelyä lukuun ottamatta 
2 kohdan f alakohdassa sekä 3, 4 ja 
5 kohdassa lueteltuja poikkeuksia.
2. Jos kemikaalivirasto pitää 
selkärankaisille ja muille kuin 
selkärankaisille eläimille tehtäviä 
lisätestejä tarpeellisena, se suorittaa ne 
olemassa olevilla testausmenetelmillä.
3. Jos edellisessä kohdassa olevia 
testausmenetelmiä ei ole vielä olemassa, 
kemikaalivirasto valtuuttaa sen 
jäsenvaltion, jossa pk- yrityksen 
päätoimipaikka sijaitsee, suorittamaan 
testit. Turvallisuusarviointia varten 
käyttökelpoiset testit ilmoitetaan pk-
yritykselle, kun testit on suoritettu. 
4. Virasto ilmoittaa kiireellisesti hakijalle 
(pk-yritykselle) sekä jäsenvaltiolle jossa pk-
yrityksen päätoimipaikka sijaitsee, jos testit 
ovat negatiivisia, jotta kyseisen aineen 
käyttö keskeytetään.
5. Jatkokäyttäjän on saatettava nämä tiedot 
ajan tasalle viipymättä, jos 1 kohdan 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin tulee 
muutos.
6. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa, jos hänen aineelle antamansa 
luokitus eroaa hänen tavarantoimittajansa 
tekemästä luokituksesta.
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7.  Tietojen ilmoittamista 1–4 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa.

Or. it

Perustelu

Väliaikainen menetelmä, jonka perusteella pk-yrityksellä on mahdollisuus rekisteröidä 
yksilöity käyttötapa sekä turvata omat teollisuussalaisuudet. Näin vältetään epäreilun 
kilpailun riski toimitusketjun molempien suuntien välillä.

Tämä tarkistus liittyy saman jäsenen 3 artiklan 29a kohtaan tekemään tarkistukseen.


