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

Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

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

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 740
37 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

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

Or. it
Perustelu

Arviointimenettely perustuu rekisteröinnin avulla saatuihin tietoihin. Tämä käy ilmi 
esimerkiksi 44 artiklasta, jossa on vahvistettu lisätietopyyntöjä koskeva menettely ja jossa 
viitataan selvästi ainoastaan rekisteröijiin ja josta käy ilmi, että arviointia koskevaa osastoa 
sovelletaan ainoastaan rekisteröitäviin aineisiin. Ei ole järkevää arvioida aineita, jotka on 
vapautettu rekisteröinnistä. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Tarkistus 741
37 ARTIKLA 

Polymeerit on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta arvioinnista.

Polymeerit ja sellaiset asteittain 
rekisteröitävät aineet, jotka ovat 
parhaillaan 26–26 b artiklan mukaisessa 
ennakkorekisteröintimenettelyssä, on 
vapautettu tämän osaston mukaisesta 
arvioinnista.

Or. de

Perustelu

Asteittain rekisteröitävien aineiden arviointi suoritetaan erikseen 
ennakkorekisteröintimenettelyn yhteydessä. Aineille tehdään kuitenkin heti niiden 
rekisteröinnin jälkeen aineen arviointi.

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

Tarkistus 742
37 ARTIKLA 

Polymeerit on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta arvioinnista.

Polymeerit ja rekisteröinnistä vapautetut 
aineet on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta arvioinnista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 743
37 ARTIKLA 

Polymeerit on vapautettu tämän osaston 
mukaisesta arvioinnista.

Polymeerit on vapautettu arvioinnista.

Or. it

Perustelu

Polymeerit on jätettävä kokonaan Reach-asetuksen ulkopuolelle. Polymeereja varten 
tarvitaan aivan erityisiä säännöksiä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik

Tarkistus 744
HORISONTAALINEN TARKISTUS

Toimivaltainen viranomainen Kemikaalivirasto
(Tarkistusta sovelletaan kaikkialla VI osan 
(aineiden arviointi) tekstissä. Tarkistuksen 
hyväksyminen johtaa vastaavien muutosten 
tekemiseen kaikkialla).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan Kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

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

Tarkistus 745
38 ARTIKLAN OTSIKKO
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Toimivaltainen viranomainen Kemikaaliviraston vastuu asiakirjojen 
käsittelyssä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan Kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

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

Tarkistus 746
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Toimivaltainen viranomainen 
39–47 artiklan soveltamista varten on
kemikaalivirasto.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi itse suoritettava asiakirjojen arviointi, jotta menettelyä 
yksinkertaistettaisiin ja jotta vältyttäisiin toisistaan eroavista keskushallintojärjestelmistä 
johtuvalta eritasoiselta toiminnalta jäsenvaltioissa. Kemikaalivirasto voisi kuitenkin pyytää 
kansallisilta viranomaisilta tukea tai apua työhönsä.

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

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Tarkistus 747
38 ARTIKLAN1 KOHTA
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1. Toimivaltainen viranomainen on 
39–43 artiklan soveltamista varten sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
jossa valmistus tapahtuu tai johon 
maahantuoja on sijoittautunut.

1. Toimivaltainen viranomainen on 
39–46 artiklan soveltamista varten sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
jossa valmistus tapahtuu tai johon 
maahantuoja on sijoittautunut.

Or. en

Perustelu

Prosessin yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi Kemikaaliviraston olisi oltava vastuussa 
kaikista arviointitehtävistä ja sillä olisi oltava yksinomainen päätöksentekovalta kaikkea 
arviointia koskevissa asioissa yhdenmukaisuuden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden tähden. 
(Ria Oomen-Ruijten y.m.)

Arvioinnin kaikkia näkökohtia koskevan toimivallan on yhtenäisyyden, oikeusvarmuuden ja 
tehokkuuden takaamiseksi kuuluttava kemikaalivirastolle. (Werner Langen) 

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

Tarkistus 748
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaalivirasto on vastuussa 
testausehdotusten ja 
rekisteröintiasiakirjojen arvioinnista. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan Kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-
Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 

Richard Seeber

Tarkistus 749
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos useat valmistajat tai maahantuojat 
ovat muodostaneet yhteenliittymän 10 tai 
17 artiklan mukaisesti, toimivaltainen 
viranomainen on sen yhden valmistajan tai 
maahantuojan toimivaltainen 
viranomainen, joka toimittaa tiedot 
kemikaalivirastolle muiden puolesta 10 tai 
17 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi itse suoritettava asiakirjojen arviointi, jotta menettely 
yksinkertaistuisi ja jotta vältettäisiin jäsenvaltioiden toisistaan eroavista 
keskushallintojärjestelmistä johtuva epätasapaino. Kemikaalivirasto voisi kuitenkin pyytää 
kansallisilta viranomaisilta tukea tai apua työhönsä. (Elisabeth Jeggle ja muut)

Menettelyjen yksinkertaistamisen ja keskittämisen vuoksi kemikaaliviraston olisi vastattava 
kaikista arviointitehtävistä ja sillä olisi yksin oltava päätösvalta kaikista arviointiin 
sisältyvistä näkökohdista sen yhtenäisyyden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. 
(Oomen-Ruijten ja muut sekä Seeber) 

Kemikaaliviraston olisi oltava vastuussa arvioinnista kokonaisuudessaan ja sillä olisi yksin 
oltava päätösvalta kaikissa arviointia koskevissa asioissa sen yhtenäisyyden, 
oikeusvarmuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. (Langen) 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Tarkistus 750
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos useat valmistajat tai maahantuojat 
ovat muodostaneet yhteenliittymän 10 tai 
17 artiklan mukaisesti, toimivaltainen 
viranomainen on sen yhden valmistajan tai 
maahantuojan toimivaltainen 
viranomainen, joka toimittaa tiedot 
kemikaalivirastolle muiden puolesta 10 tai 
17 artiklan mukaisesti.

2. Kemikaaliviraston on turvauduttava 
näissä arvioinneissaan kunkin jäsenvaltion 
tätä tarkoitusta varten nimeämään elimeen 
tai elimiin. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

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

Tarkistus 751
38 ARTIKLAN 2 A JA 2 B KOHTA (uusi)

2 a. Kemikaalivirasto voi pyytää teknistä 
tukea yksin valmistelemiaan päätöksiä ja 
lausuntoja varten sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa 
kyseistä tuotetta valmistetaan tai jossa sen 
maahantuojan sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee. Tämä tapahtuu 
kemikaaliviraston säätämien, kaikille 
jäsenvaltioille yhtäläisten sääntöjen 
mukaisesti. 
2 b. Tietojen vaihto kemikaaliviraston ja 
rekisteröijän välillä voi tapahtua 
rekisteröijän valitsemalla kielellä. 

Or. de
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Perustelu

Sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen edellyttää, että kaikki päätökset tehdään ja lausunnot 
laaditaan keskeisessä paikassa, kemikaalivirastossa. Tämän käytännön kannalta on kuitenkin 
tärkeää, että kemikaalivirasto voi käyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
asiantuntemusta tai pyytää niiltä teknistä tukea päätösten ja lausuntojen valmistelutyöhön. 
Yksinkertainen tiedottaminen ja tietojen vaihto kemikaaliviraston ja rekisteröijän välillä 
hyödyttää etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja tällaisten yritysten toiminnan 
helpottamiseksi tietojen vaihdon olisikin oltava mahdollista sen maan kielellä, jossa yrityksen 
sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. Monikansallisilla yrityksillä, joilla on toimipaikka 
kaikissa jäsenvaltioissa, on oltava mahdollisuus valita kieli. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 752
39 ARTIKLA 

39 artikla Artikla poistetaan.

Or. de

Perustelu

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
kemikaaliviraston suorittama tutkimus jää näin ollen pois.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 753
39 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaaliviraston on tutkittava kaikki 
rekisteröintiasiakirjoissa tai jatkokäyttäjien 
raporteissa esitetyt testausehdotukset.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusvaatimuksiin tehtävää muutosta sovelletaan määrältään yli 10 mtpa:n tapauksissa 
(ks. myös 37 artiklaan tehty tarkistus ja II osaan tehty vastaava tarkistus).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola

Tarkistus 754
39 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava
tapauksissa, joissa viraston hyväksymillä 
menetelmillä ei kyetä määrittelemään 
riskiä, kaikki rekisteröintiasiakirjoissa tai 
jatkokäyttäjien raporteissa esitetyt 
testausehdotukset, joiden tarkoituksena on 
tuottaa aineesta liitteissä VII ja VIII 
täsmennetyt tiedot.

Or. es

Perustelu

Viraston hyväksymillä järjestelmillä vältetään eläinkokeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 755
39 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 47 kappaleeseen ja 11 artiklan 1 kohtaan ehdotettuihin tarkistuksiin. 
Jotta voidaan vähentää eläinkokeita ja säästää alan kustannuksia, ja koska eläinkokeista 
saatavia tietoja olisi esitettävä vain, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin kannalta tarpeen, 
liitteissä V ja VI yksilöityjen tietojen saamiseksi esitettävät testausehdotukset olisi annettava 
toimivaltaisen viranomaisen tutkittavaksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Tarkistus 756
39 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en
Perustelu

Liittyy samojen henkilöiden 11 artiklan c ja d kohtiin esittämiin tarkistuksiin. Olisi 
täsmennettävä, että kaikki liitteen VII ja VIII tiedot, jotka eivät liity selkärankaisilla tehtäviin 
kokeisiin, olisi sisällytettävä suoraan teknisiin asiakirjoihin. Ei ole mitään syytä esittää 
testausehdotuksia näitä tietoja varten. 

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

Tarkistus 757
39 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Eläinkokeiden päällekkäisyyksien 
estämiseksi sidosryhmillä on oltava 
mahdollisuus 90 päivän ajan kommentoida 
kaikkia ehdotettuja kokeita, joihin sisältyy 
selkärankaisilla eläimillä tehtäviä kokeita. 
Rekisteröijän tai jatkokäyttäjän on otettava 
huomioon kaikki vastaanotetut kommentit. 
Jos rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
vastaanotettujen kommenttien perusteella 
pitää ehdotetun kokeen suorittamista 
kuitenkin tarpeellisena, se ilmoittaa 
kemikaalivirastolle päätöksensä perustelut.

Or. en

Perustelu

Korvaa mietintöluonnoksen 33 artiklan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 758
39 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Sidosryhmillä on oltava mahdollisuus 
90 päivän ajan kommentoida kaikkia 
ehdotettuja kokeita, joihin sisältyy 
selkärankaisilla eläimillä tehtäviä kokeita. 
Ehdotusta tutkiva toimivaltainen 
viranomainen ottaa vastaanotetut 
kommentit huomioon päätöstä tehdessään. 

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 47 a kappaleeseen tehtyyn tarkistukseen. Eläinkokeiden estämiseksi 
sidosryhmillä (myös eläintensuojelujärjestöillä9 on oltava mahdollisuus kommentoida, jos 
rekisteröijä ehdottaa eläinkokeisiin liittyvää koestrategiaa. Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
otettava tällaiset kommentit huomioon tutkiessaan ehdotusta ja tehdessään päätöstä. 
Yhdysvaltojen High Production Volume Chemicals -ohjelmasta saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseinen menettely estää eläinkokeita merkittävällä tavalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies 

Tarkistus 759
39 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kaikki edellä 2 kohdassa kuvaillut 
päätökset, jotka sisältävät ehdotuksen 
selkärankaisilla suoritettavan eläinkokeen 
tekemisestä, on käsiteltävä 
yhteisymmärryksessä Euroopan 
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien 
keskuksen (ECVAM) kanssa. 

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen olisi eläinkokeiden välttämiseksi kuultava Euroopan 
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen asiantuntijoita, joilla on ajantasaista 
tietämystä, kokemusta ja tietoa vaihtoehtoisten testimenetelmien kehityksestä, kun 
viranomainen harkitsee, hyväksyykö se sellaisen testausehdotuksen, johon sisältyisi 
selkärankaisilla suoritettavia kokeita. (Thomas Ulmer ja muut)
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Tarkistus liittyy johdanto-osan 47 b kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen. Toimivaltaisen 
viranomaisen olisi eläinkokeiden välttämiseksi kuultava Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskuksen asiantuntijoita, joilla on ajantasaista tietämystä, kokemusta 
ja tietoa vaihtoehtoisten testimenetelmien kehityksestä, kun viranomainen harkitsee, 
hyväksyykö se sellaisen testausehdotuksen, johon sisältyisi selkärankaisilla suoritettavia 
kokeita. (Chris Davies) 

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

Tarkistus 760
39 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Euroopan eläinkokeita korvaavien 
menetelmien kehittämiskeskusta (ECVAM) 
on kuultava ennen 2 kohdassa mainitun, 
selkärankaisilla eläimillä tehtäviä kokeita 
sisältävän ehdotuksen hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Liittyy uutta johdanto-osan 47 b kappaletta koskevaan tarkistukseen. Koska vaihtoehtoisten 
koemenetelmien kehittämisessä on edistytty nopeasti, toimivaltaisille viranomaisille olisi 
tarjottava asiantuntemusta ja kokemusta testiehdotusten arvioinnissa, jotta eläinkokeilta 
vältyttäisiin ja kustannuksissa säästettäisiin.

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

Tarkistus 761
39 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Liittyy esittelijän 33 tarkistukseen ja samojen esittäjien tekemään tarkistukseen, jolla 
39 artiklan 1 kohdan jälkeen lisätään uusi artikla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 762
39 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

(a) päätös, jossa vaaditaan asianomaista 
rekisteröijää (rekisteröijiä) tai jatkokäyttäjää 
(jatkokäyttäjiä) suorittamaan ehdotettu testi 
ja asetetaan määräaika testitulosten 
tiivistelmän toimittamiselle, tai selkeän 
tutkimustiivistelmän toimittamiselle, jos 
sellaista edellytetään liitteessä I;

(a) päätös, jossa vaaditaan asianomaista 
rekisteröijää (rekisteröijiä) tai jatkokäyttäjää 
(jatkokäyttäjiä) suorittamaan ehdotettu testi 
ja asetetaan määräaika testitulosten 
tiivistelmän toimittamiselle, tai selkeän 
tutkimustiivistelmän toimittamiselle, jos 
sellaista edellytetään liitteessä I;

(b) edellä olevan a alakohdan mukainen 
päätös, jossa kuitenkin muutetaan ehtoja, 
joiden mukaisesti testi on suoritettava;

(b) edellä olevan a alakohdan mukainen 
päätös, jossa kuitenkin muutetaan ehtoja, 
joiden mukaisesti testi on suoritettava;

(c) ehdotetun testin hylkäävä päätös. (c) ehdotetun testin hylkäävä päätös.
Päätösten on oltava riskiperustaisia.

Or. en

Perustelu

Testien suorittamista edellyttävien päätösten on perustuttava rekisteröijän osoittamaan 
tarpeeseen, jonka mukaan tietoja tarvitaan asianmukaiseen riskienarviointiin ja 
riskienhallintaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 763
40 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaalivirasto voi tutkia minkä tahansa 
rekisteröinnin varmistaakseen, että 

(a) 9 artiklan mukaisesti toimitetussa
teknisessä asiakirja-aineistossa olevat 
tiedot ovat 9, 11 ja 12 artiklan ja liitteiden 

(a) 9, 12 ja 13 artiklan mukaisesti toimitetut 
tiedot ovat tämän artiklan ja tähän 



PE 357.821v01-00 14/92 AM\565933FI.doc

FI

IV–VIII vaatimusten mukaiset; liittyvien liitteiden vaatimusten mukaiset;

(b) tietoja koskevien vakiovaatimusten 
mukautukset ja niihin liittyvät perustelut, 
jotka on toimitettu teknisessä asiakirja-
aineistossa, ovat tällaisia mukautuksia 
koskevien, liitteissä V–VIII asetettujen 
sääntöjen sekä liitteessä IX asetettujen 
yleisten sääntöjen mukaiset.

Or. de

Perustelu

Kemikaalivirastolla on oltava mahdollisuus tutkia kaikki toimitetut asiakirjat (myös 
kemikaaliturvallisuusraportti ja käyttöturvallisuustiedote).

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

Tarkistus 764
40 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) edellä 9 c artiklassa tarkoitetun 
ensisijaisuusasteen mukainen, rekisteröijän 
esittämä aineiden luokittelu vastaa liitteen 
IV a luokittelua.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 9 artiklaan esitettyyn tarkistusehdotukseen 2. Rekisteröijän esittämä järjestys 
eri riskiluokkiin on tarkistettava asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête + Richard Seeber

Tarkistus 765
40 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

Poistetaan.

Or. de



AM\565933FI.doc 15/92 PE 357.821v01-00

FI

Perustelu

Testausehdotusten ja asiakirja-aineiston tarkastamisen pitäisi kuulua kemikaalivirastolle –
joka nojautuu eurooppalaisten virastojen verkostoon ja arviointikeskuksiin – menettelyn 
yhdenmukaisuuden edistämiseksi ja erojen välttämiseksi. Toisaalta kemikaaliviraston on 
autettava asiakirja-aineiston laatimisessa ja ehdotettava suosituksia. (Françoise Grossetête)

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

Tarkistus 766
40 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

3. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle viraston 
asettaman kohtuullisen määräajan 
puitteissa. Määräaika ei saa ylittää kuutta 
kuukautta. Kemikaaliviraston on hylättävä 
rekisteröinti, jos rekisteröijä ei toimita 
vaadittuja tietoja ilmoitettuun määräaikaan 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Vaikka rekisteröijä olisi läpäissyt 18 artiklassa säädetyn täydellisyystarkastuksen, 
ilmoitusvelvollisuutta ei ehkä kuitenkaan ole täytetty. Velvollisuuden laiminlyönnistä olisi 
oltava selkeät seuraukset. Rekisteröijillä ei pitäisi olla kuin yksi mahdollisuus korjata 
virheellinen rekisteröinti kuuden kuukauden kuluessa. Tällä varmistettaisiin rekisteröintien 
laatu ja vältettäisiin viranomaisten ja rekisteröijien loputtomat kiistat. Sanamuoto on 
18 artiklassa säädetyn täydellisyystarkastuksen mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 767
40 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Kemikaalivirasto laatii vuosittain 
arviointisuunnitelman 
rekisteröintiasiakirjoista erityisesti niiden 
yleisen laadun arvioimiseksi. Kyseinen 
suunnitelma julkaistaan kemikaaliviraston 
verkkosivuilla.

Or. fr
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Perustelu

Eroavaisuuksien välttämiseksi kemikaaliviraston olisi käsiteltävä yhdenmukaisen menettelyn 
mukaisesti testausehdotukset ja asiakirjat. Kemikaalivirasto tukeutuu tässä tehtävässä 
eurooppalaisten virastojen ja arviointilaitosten verkostoon. Toisaalta kemikaaliviraston 
tehtäviin kuuluu myös auttaa asiakirjojen laadinnassa ja tehdä niiden esitystapaa koskevia 
suosituksia.

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

Tarkistus 768
40 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Kemikaaliviraston on perustettava 
vuosittainen arviointisuunnitelma 
rekisteröintiasiakirjoille niiden yleisen 
laadun arvioimiseksi. Suunnitelmassa on 
täsmennettävä erityisesti kyseisenä 
ajanjaksona arvioitavien 
rekisteröintiasiakirjojen 
vähimmäisprosenttiosuus. Tämä 
prosenttiosuus ei saa olla pienempi kuin 
5 prosenttia viimeisten kolmen vuoden 
rekisteröintiasiakirjojen määrästä. 
Suunnitelma julkaistaan kemikaaliviraston 
kotisivuilla. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

Tarkistus kattaa erityisesti mietintöluonnoksen tarkistuksen 34.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 769
40 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Toimivaltaisen viranomaisen on 
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summittaisesti varmennettava 
rekisteröinnin sisältö vähintään 
5 prosentissa tapauksista 1 a ja b kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä rekisteröintiasiakirjoille ei ole olemassa laadun ja sisällön tarkastusta, sillä 
kemikaalivirasto tarkastaa vain täydellisyyden (18 artiklan 2 kohta). Koska jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten äskettäin suorittamassa arvioinnissa havaittiin, että vain 
31 prosenttia turvatiedoista oli täysin asianmukaisia, pidämme tärkeänä, että vähintään 
5 prosenttia asiakirjoista on tarkastettava varmistamaan ja kannustamaan asianmukaisten 
tietojen sisällyttämistä. 

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

Tarkistus 770
40 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Kemikaaliviraston on laadittava 
vuosittainen kertomus 
rekisteröintiasiakirjojen arvioinnin 
tuloksista. Kertomukseen on sisällytettävä 
etenkin rekisteröijille annetut suositukset 
tulevien rekisteröintien parantamiseksi. 
Kertomus julkaistaan kemikaaliviraston 
kotisivuilla. 

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

Tarkistus kattaa erityisesti mietintöluonnoksen tarkistuksen 34. (Guido Sacchoni ym.).

Testausehdotusten ja asiakirja-aineiston tarkastamisen pitäisi kuulua kemikaalivirastolle –
joka nojautuu eurooppalaisten virastojen verkostoon ja arviointikeskuksiin – menettelyn 
yhdenmukaisuuden edistämiseksi ja erojen välttämiseksi. Toisaalta kemikaaliviraston on 
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autettava asiakirja-aineiston laatimisessa ja ehdotettava suosituksia (Françoise Grossetête).

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 771
41 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen + Richard Seeber

Tarkistus 772
41 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kun asiakirja-aineiston arviointi on 
saatettu päätökseen, kemikaaliviraston on 
ilmoitettava komissiolle, rekisteröijälle ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille päätelmistään siitä, olisiko 
56 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 
2 kohdan soveltamista varten saatuja tietoja 
käytettävä tai miten niitä käytettäisiin.

Or. de

Perustelu

Arviointiprosessi päättyy tähän, ellei kemikaalivirasto päätä 43 a a artiklan mukaisesti, että
aineen arviointi on tarpeen ja perusteltua. (Richard Seeber) 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 773
41 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistusehdotukseen. 

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

Tarkistus 774
41 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen olisi kyettävä toimimaan myös silloin, jos kemikaalin 
turvallisuusarviointi ei ole riittävä. Tällä voitaisiin varmistaa, että kemikaalin 
turvallisuusarviointi on korkeatasoinen ja vältettäisiin viranomaisten ja rekisteröijien väliset 
loputtomat kiistat. 

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

Tarkistus 775
41 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 776
42 ARTIKLA

42 artikla Artikla poistetaan.

Or. de

Perustelu

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
kemikaaliviraston suorittama tutkimus jää näin ollen pois.
Lisäksi ei ole hyväksyttävää, että testausehdotuksista viranomaisen tekemää päätöstä olisi 
odotettava jopa viisi vuotta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Tarkistus 777
42 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

Artiklan 1 kohdan poistaminen liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistukseen 15, ja 3 ja 
4 kohdan poistaminen liittyy 26–26 b artiklaan esitettyihin tarkistuksiin 5–7. (Elisabeth 
Jeggle ja muut) 

Prosessin yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi kemikaaliviraston pitäisi olla vastuussa 
kaikista arviointitehtävistä ja sillä pitäisi olla yksinomainen päätösvalta kaikkien arviointia 
koskevien näkökohtien suhteen yhdenmukaisuuden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden vuoksi. 
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(Richard Seeber) 

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

Tarkistus 778
42 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava päätösluonnos 39 artiklan 2 
kohdan mukaisesti 120 päivän kuluessa siitä, 
kun se on vastaanottanut kemikaalivirastolta
testausehdotuksen sisältävän 
rekisteröintiasiakirjan tai jatkokäyttäjän 
raportin.

2. Kemikaaliviraston on laadittava 
päätösluonnos 39 artiklan 2 kohdan
mukaisesti 120 päivän kuluessa siitä, kun se 
on vastaanottanut testausehdotuksen 
sisältävän rekisteröintiasiakirjan tai 
jatkokäyttäjän raportin.

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

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

Tarkistus 779
42 ARTIKLAN 3 JA 4 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) viiden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä VII ja VIII olevat 
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tietovaatimukset;
(b) yhdeksän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää ainoastaan liitteessä VII olevat 
tietovaatimukset;
(c) edellä a ja b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen jälkeen kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka sisältävät 
testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

Or. de

Perustelu

Artiklan 1 kohdan poistaminen liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistukseen 15, ja 3 ja 
4 kohdan poistaminen liittyy 26–26 b artiklaan esitettyihin tarkistuksiin 5–7. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 780
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

(a) viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä VII ja VIII olevat 
tietovaatimukset;

(a) viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä V–VIII olevat 
tietovaatimukset;

(b) yhdeksän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää ainoastaan liitteessä VII olevat 
tietovaatimukset;

(b) yhdeksän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä V–VII olevat 
tietovaatimukset;
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Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 47 kappaleeseen, 11 artiklan 1 kohtaan ja 39 artiklan 1 kohtaan
tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 781
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN A, B JA C ALAKOHTA

(a) viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä VII ja VIII olevat 
tietovaatimukset;

(a) viiden vuoden kuluessa 
testausehdotuksen jättämisestä kaikista 
niistä rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa; ja 

(b) yhdeksän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää ainoastaan liitteessä VII olevat 
tietovaatimukset;

(b) yhdeksän vuoden kuluessa 
testausehdotuksen jättämisestä kaikista 
niistä rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa;

(c) edellä a ja b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen jälkeen kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka sisältävät 
testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

(c) edellä a ja b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen jälkeen kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

Or. en

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 a kohdan ix alakohtaan tehty tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 782
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) kahdentoista vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää vain liitteessä VII olevat 
tietovaatimukset;

Or. nl

Perustelu

Asetuksen 21 artiklaan lisätään uusi kappale, joka koskee aineita, jotka on rekisteröitävä 
yhdeksän vuoden kuluttua. Tämä edellyttää uuden kappaleen lisäämistä myös tähän artiklaan 
(Bloklandin prioriteettipaketti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 783
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) edellä a ja b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen jälkeen kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka sisältävät 
testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

(c) edellä a, b ja b a alakohdassa
säädettyjen määräaikojen jälkeen kaikista 
niistä rekisteröinneistä, jotka sisältävät 
testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

Or. nl

Perustelu

Asetuksen 21 artiklaan lisätään uusi kappale, joka koskee aineita, jotka on rekisteröitävä 
yhdeksän vuoden kuluttua. Tämä edellyttää uuden kappaleen lisäämistä myös tähän artiklaan 
(Bloklandin prioriteettipaketti).



PE 357.821v01-00 26/92 AM\565933FI.doc

FI

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

Tarkistus 784
42 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) edellä a ja b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen jälkeen kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka sisältävät 
testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

(c) 14 vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka sisältävät 
testausehdotuksia ja jotka vastaanotetaan 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

Or. en

Perustelu

1 ja 10 tonnin välillä olevien aineiden testausehdotusten arvioinneille olisi myös oltava selkeä 
määräaika.

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

Tarkistus 785
42 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

Prosessin yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi kemikaaliviraston pitäisi olla vastuussa 
kaikista arviointitehtävistä ja sillä pitäisi olla yksinomainen päätösvalta kaikkien arviointia 
koskevien näkökohtien suhteen yhdenmukaisuuden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden vuoksi. 
(Richard Seeber) 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Tarkistus 786
42 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Luettelo 39 artiklan mukaisesti 
arvioiduista rekisteröintiasiakirjoista on 
oltava jäsenvaltioiden saatavissa.

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

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

Tarkistus 787
42 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Ilmoitusvelvollisuus on täytettävä 
kahden vuoden kuluttua testausehdotusten 
arvioinnin päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Testauksen varsinaista suorittamista varten olisi oltava selkeä määräaika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Werner Langen + Richard Seeber

Tarkistus 788
43 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Toimivaltaisen viranomaisen, joka 
aloittaa rekisteröinnin 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 40 
artiklan mukaisesti, on ilmoitettava siitä 
kemikaalivirastolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä. (Werner Langen)

Prosessin yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi kemikaaliviraston pitäisi olla vastuussa 
kaikista arviointitehtävistä ja sillä pitäisi olla yksinomainen päätösvalta kaikkien arviointia 
koskevien näkökohtien suhteen yhdenmukaisuuden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden vuoksi. 
(Richard Seeber)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen + Richard Seeber

Tarkistus 789
43 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kun jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen lopettaa 40 artiklan mukaiset 
arviointitoimensa asteittain rekisteröitävän 
aineen osalta, sen on ilmoitettava siitä 
kemikaalivirastolle.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Testausehdotusten esittäminen ei ole tarpeen, koska kaikki turvallista käyttötapaa koskevat 
tiedot ilmoitetaan jo rekisteröinnin yhteydessä. (Werner Langen)

Menettelyjen yksinkertaistamisen ja keskittämisen vuoksi kemikaaliviraston olisi vastattava 
kaikista arviointitehtävistä ja sillä olisi yksin oltava päätösvalta kaikista arviointiin 
sisältyvistä näkökohdista sen yhtenäisyyden, oikeusvarmuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. 
(Richard Seeber)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Tarkistus 790
43 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kun jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen lopettaa 40 artiklan mukaiset 
arviointitoimensa asteittain rekisteröitävän 
aineen osalta, sen on ilmoitettava siitä 
kemikaalivirastolle.

3. Luettelo 40 artiklan mukaisista 
rekisteröintiasiakirjoista on oltava 
saatavilla jäsenvaltioille. 

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 791
43 -A ARTIKLA (uusi)

2 A LUKU
REKISTERÖINTIASIAKIRJOJEN 

TARKASTELU 1-10 TONNIN AINEILLE 
43 -a artikla

Tarkemman ilmoitusvelvollisuuden alaisten 
aineiden yksilöinti

1. Sellaisten aineiden yksilöimiseksi, joista 
V liitteessä säädetyt tiedot on toimitettava, 
kemikaalivirasto voi tarkastella kaikkia alle 
10 tonnin määrille rekisteröityjen aineiden 
rekisteröintiasiakirjoja selvittääkseen mitkä 
niistä täyttävät vähintään kaksi seuraavista 
kriteereistä: 
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(a) aineet, joiden mahdollinen huomattava 
altistus johtuu seuraavista:
(i) kulutuskäyttö; tai
(ii) dispersiivinen ammatillinen käyttö; tai
(iii) dispersiivinen teollinen käyttö; 
(b) aineet, joiden vaikutuksista ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön on annettu 
vähiten tietoa;
(c) aineet, jotka tieteellisen näytön mukaan 
täyttävät todennäköisesti luokituskriteerit 
karsinogeenisille, mutageenisille tai 
lisääntymismyrkyllisille aineille (kategoria 
1 tai 2) tai jotka täyttävät liitteen XII 
kriteerit siten, että osoitetusta vaarasta on 
olemassa vähiten tietoa;
(d) aineet, jotka vähintään 20 rekisteröijää 
on rekisteröinyt, jos nämä rekisteröijät 
eivät ole osoittaneet, että altistuksesta ei ole 
näyttöä, tai että vaarattomuudesta ei ole 
olemassa tieteellistä näyttöä; 
(e) aineet, joiden valvonnan tai seurannan 
tulokset jäsenvaltioissa ovat yksilöineet 
epäilyksiä riskeistä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.
2. Kemikaaliviraston on edellytettävä, että 
sellaisten aineiden rekisteröijät, jotka on 
yksilöity tarkastuksen tuloksena, toimittavat 
liitteessä V säädetyt tiedot 1 vuoden 
kuluessa 12 artiklan mukaisesti. 
3. Kemikaalivirasto saattaa ehdottaa 
komissiolle lisätarkastusvaatimuksia. 
Komissio päättää lisävaatimusten 
sisällyttämisestä liitteeseen IIIA 
menettelyllä, josta säädetään 130 artiklan 
3 kohdassa. 

Or. en

Perustelu

Näillä tarkistuksilla kemikaalivirastolle annetaan mahdollisuus yksilöidä aineita, joista ei ole 
saatavana täysimääräisiä liitteen V tietoja ja jotka voivat aiheuttaa huomattavan vaaran. 
Näiden tärkeiden aineiden osalta liitteestä V puuttuvat tiedot korvataan ja toimitetaan 
yritysten toimesta. Tarkastusvaatimukset kattavat puuttuvat tiedot, epäilykset CMR- ja 
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PBT-aineista, laajalle levinneen altistuksen, kumulatiiviset määrät ja valvontatoimien 
ongelmat. Jotta aine valittaisiin mukaan, vähintään kaksi näistä vaatimuksista on täytettävä 
toteutettavuuden ja suhteellisuuden vuoksi (tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohdan tarkistukseen). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 792
43 -A B ARTIKLA (uusi)

43 -a b artikla
Lisätietojen antaminen useiden 

rekisteröijien tapauksessa
1. Jos useita rekisteröijiä vaaditaan 
antamaan liitteessä V säädettyjä tietoja 
samasta aineesta, kemikaalivirasto 
ilmoittaa kaikille näille rekisteröijille 
muiden rekisteröijien identiteetin. 
Rekisteröijät ovat yhdessä vastuussa 
tietojen hankkimisesta. 
2. Kaikilla saman aineen rekisteröijillä on 
kolme kuukautta aikaa päättää kuka 
hankkii tiedot kaikkien puolesta. Jos 
sopimukseen ei päästä, kemikaalivirasto 
määrää yhden rekisteröijän keräämään 
tietoja. 
3. Liitteen V vaatimusten täyttämiseksi 
tarvittavien puuttuvien tietojen keräämisen 
kustannukset jaetaan tasan kaikkien 
kyseisen aineen rekisteröijien kesken, jos 
sopimuksella ei toisin ole päätetty.

Or. en

Perustelu

Jos rekisteröijiä on useita, tiedot kerätään ainoastaan yhteen kertaan ja kustannukset jaetaan 
kyseisen aineen rekisteröijien kesken (Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 793
43 -A C ARTIKLA (uusi)

43 -a c artikla 
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Lisätietojen tarkastelu
1. Kemikaaliviraston on tutkittava tämän 
luvun perusteella toimitetut tiedot ja 
laadittava tarpeen vaatiessa asiaa koskevat 
päätöksensä 40 artiklan perusteella. 
2. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
komissiolle, jäsenvaltioille ja rekisteröijälle 
johtopäätöksistään, jos se suosittelee 
aineen valitsemista arviointiin tai VII tai 
VIII osan mukaisten toimien käyttöönottoa. 

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen arviointi – vaatimustenmukaisuustarkastus – suoritetaan tietojen saamiseksi 
tarkastelun tuloksena yksilöidyistä ensisijaisista aineista. Tarvittaessa voidaan soveltaa 
muista Reach-järjestelmän osia komission ehdotuksen mukaisella tavalla. 
(Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan)

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

Tarkistus 794
43 A ARTIKLA (uusi)

43 a artikla
Aineiden arvioinnin vähimmäismäärä

Kemikaaliviraston on vuosittain 
määriteltävä vuosittain suoritettavan 
aineiden arvioinnin vähimmäismäärä 
sellaisten aineiden yksilöimiseksi, jotka 
edellyttävät lisätutkimuksia tai -toimia. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön aineiden arvioinnin vähimmäismäärä. Se parantaisi 
laadunvalvontaa ja ongelmallisten aineiden yksilöintiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Tarkistus 795
43 A ARTIKLAN OTSIKKO

Aineen arvioinnin perusteet Arvioinnin perusteet ja luettelo 
ensisijaisesti arvioitavista aineista

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää esittelijän esittämää tarkistusta 35. On tärkeää, että 
arviointivaatimuksissa käsitellään kemikaaliyhdistelmien mahdollisia synergiavaikutuksia. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä naisiin ja vastasyntyneisiin lapsiin kohdistuviin 
vaikutuksiin. (Dorette Corbey)

Liittyy 28 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. (Anja Weisgerber)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 796
43 A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
perusteet aineiden etusijajärjestyksen 
laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. 
Etusijajärjestys laaditaan riskin perusteella. 
Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja 
altistusta koskevien tietojen, 
kemikaaliyhdisteiden mahdollisten 
synergiavaikutusten, sikiön kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten, (raskaana 
olevien) naisten ja lasten terveyteen 
kohdistuvien vaikutusten sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. 
Kemikaalivirasto tekee päätöksen 
perusteista, joilla laaditaan aineiden 
etusijajärjestys niiden lisäarviointia varten. 
Jäsenvaltioiden on käytettävä näitä 
perusteita säännöllisesti päivitettävien 
arviointisuunnitelmiensa laatimiseen.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus täydentää esittelijän tarkistusta 35. On tärkeää, että arviointivaatimuksissa 
käsitellään kemikaaliyhdistelmien mahdollisia synergiavaikutuksia. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisiin ja vastasyntyneisiin lapsiin kohdistuviin vaikutuksiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Tarkistus 797
43 A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

Liittyy 38 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. (Anja Weisgerber)

Yhdenmukaisen sääntelyn kannalta kemikaaliviraston on oltava vastuussa säännöllisesti 
päivitettävän yhteisön arviointisuunnitelman laatimisesta. Jotta voidaan helpottaa 
arviointisuunnitelman kehittämistä ja jäsenvaltioiden osallistumista sen lopullisen muodon 
määrittelemiseen, on kuitenkin tärkeää, että kemikaalivirasto yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
esittää arviointiperusteita, joiden pohjalta voidaan päättää, mitkä aineet asetetaan 
arvioinnissa etusijalle. (Françoise Grossetête)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 798
43 A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
perusteet aineiden etusijajärjestyksen 
laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. 
Etusijajärjestys laaditaan riskin 
perusteella. Arvioinnin perusteisiin 
kuuluu vaaroja ja altistusta koskevien 
tietojen sekä tonnimääräisten tasojen 
tarkastelu. Kemikaalivirasto tekee 
päätöksen perusteista, joilla laaditaan 
aineiden etusijajärjestys niiden 
lisäarviointia varten. Jäsenvaltioiden on 
käytettävä näitä perusteita säännöllisesti 
päivitettävien arviointisuunnitelmiensa 
laatimiseen. Lähtökohtana 
etusijajärjestyksen laatimiselle ja sen 
jälkeen suoritettaville arviointitoimille 
on pidettävä käytettävissä olevien 
henkilöstöresurssien suuntaamista 
aluksi sellaisten aineiden arviointiin, 
joiden perustellusti epäillään olevan 
vaaraksi ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. 

Or. sv

Perustelu

Koska henkilöstöresurssimme ovat rajoitetut, meidän on asetettava ensiksi etusijalle kaikkein 
vaarallisimmat aineet. Tarkistuksella painotetaan tätä priorisointia. 

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

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 799
43 A ARTIKLAN 1 KOHTA
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Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
perusteet aineiden etusijajärjestyksen 
laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. 
Etusijajärjestys laaditaan riskin 
perusteella. Arvioinnin perusteisiin kuuluu 
vaaroja ja altistusta koskevien tietojen sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. 
Kemikaalivirasto tekee päätöksen 
perusteista, joilla laaditaan aineiden 
etusijajärjestys niiden lisäarviointia varten. 
Jäsenvaltioiden on käytettävä näitä 
perusteita säännöllisesti päivitettävien 
arviointisuunnitelmiensa laatimiseen.

Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
riskisidonnaiset perusteet arvioitavien 
aineiden valintaa koskevien päätösten 
tekemiseksi. Arvioinnin perusteisiin kuuluu 
vaaroja ja altistusta koskevien tietojen sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. Näissä 
perusteissa on esitettävä ne olosuhteet, 
joiden vallitessa II osaston mukaisesti 
toimitetut tiedot ja VI osaston mukainen 
asiakirja-aineiston arviointi eivät ole 
riittävät aineen ja sen käyttötavan 
(käyttötapojen) riskinarviointia ja 
riskinhallintaa varten. 

Or. it

Perustelu

Kemikaaliviraston arviointia koskevien päätösten on perustuttava yhdenmukaisiin ja avoimiin 
perusteisiin. 
Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. 
(Alessandro Foglietta ja muut)

Kemikaaliviraston arviointia koskevien päätösten on perustuttava yhdenmukaisiin ja avoimiin 
perusteisiin, kuten:
– tietoja koskevat vaatimukset, jotka ylittävät V–VIII liitteiden mukaiset vaatimukset;
– saman aineen tai samantapaisten aineiden useiden rekisteröintien asiakirja-aineiston 

arvioinnista saaduista tuloksista tehty yhteenveto;
– saman aineen tai samantapaisten aineiden useiden rekisteröintien asiakirja-aineiston 

arvioinnista saatujen ristiriitaisten tulosten yhteensovittaminen. 
Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. 
(Marcello Vernola ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 800
43 A ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kemikaalivirasto laatii näillä 
perusteilla luettelon ensisijaisista 
arvioitavista aineista. Kemikaalivirasto 
vahvistaa luettelon jäsenvaltioiden 
komitean antaman lausunnon perusteella. 
Aineet on sisällytettävä luetteloon, jos 
kemikaalivirastolla on aihetta katsoa (joko 
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38 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman asiakirja-
aineiston arvioinnin johdosta tai muusta 
asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina) että kyseinen aine 
aiheuttaa riskin terveydelle tai ympäristölle, 
erityisesti jonkun seuraavassa esitetyn syyn 
perusteella:
(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti 
hajoavia ja mahdollisesti biokertyviä, antaa 
aihetta olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti 
biokertyvä;

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä;

(c)kemikaaliyhdisteiden mahdolliset 
synergiavaikutukset; 
(d) mahdolliset vaikutukset sikiön 
kehitykseen sekä naisten ja lasten 
terveyteen. 

Or. en

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Tarkistus täydentää esittelijän tarkistusta 36. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 801
43 A ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

a. Kemikaalivirasto voi suorittaa kaiken 
määrältään alle 10 tonnin asiakirja-
aineiston tarkastelun yksilöidäkseen 
aineita, joista on toimitettava lisätietoja 
liitteessä IC esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti. 
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Kemikaalivirasto voi myös täsmentää 
kunkin vaatimusyhdistelmän tapauksessa, 
onko kaikkia tai joitakin liitteessä V 
esitettyjä tietoja toimitettava. 
Kemikaaliviraston on suoritettava 
asiakirja-aineiston ensimmäinen tarkastelu 
viimeistään [13] vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.
b. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
tarkastelun seurauksena yksilöityjen 
aineiden rekisteröijille tästä asiasta sekä 
toimitettavista lisätiedoista. 
Kemikaaliviraston on lisäksi julkaistava 
verkkosivuillaan luettelo kaikkien 
tarkastelujen seurauksena yksilöidyistä 
aineista. 
c. Tarkastelun seurauksena julkaistujen 
yksilöityjen aineiden rekisteröijien on 
toimitettava kaikki liitteessä V säädetyt 
tiedot tai kemikaaliviraston ilmoittamat 
tiedot [3] vuoden kuluessa 12 artiklan 
mukaisesti.
d. Komissio voi kemikaalivirastoa 
kuultuaan päättää sisällyttää 
lisävaatimuksia liitteeseen IC tai muuttaa 
jo sisällytettyjä vaatimuksia 130 artiklan 
3 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyinen 43 a artikla muutetaan 43 a artiklan 1 kohdaksi.

Jotta mahdollistettaisiin tehostettua tietojen keräämistä palveleva priorisointi, on 
asianmukaista keskittyä niihin asiakirjoihin, joista saatavat lisätiedot auttavat 
todennäköisimmin riskien hallinnassa. Asiakirjat, jotka täyttävät kaksi tai kolme liitteen IC 
(uusi) priorisointivaatimuksista olisi asetettava etusijalle. Nämä vaatimukset lisäisivät myös 
asiakirjojen arviointiprosessin tehokkuutta tuottamalla vastaavan priorisointimekanismin 
määrältään vähäisten arvioitavien aineiden valitsemiseksi. Valituista vaatimusyhdistelmistä 
riippuen kemikaaliviraston on myös täsmennettävä, onko kaikki liitteessä V esitetyt tiedot 
toimitettava, vai vaaditaanko vain tiettyjä tietoja. Tämä mahdollistaisi kaikkien tietojen 
pyytämisen tarvittaessa tai helpottaisi priorisointia vain tiettyjen tietojen pyytämisen kautta. 
Tällöin olisi mahdollista pyytää esimerkiksi vain ekotoksikologisia lopputuotteita, jos
todennäköiset huolenaiheet koskevat ympäristöasioita. Vaadittavat tiedot on ilmoitettava 
täsmällisesti oikeusvarmuuden varmistamiseksi. Kemikaalivirastolla olisi myös oltava 
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mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tarkastelu kemikaaliviraston resurssien 
tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.

Jotta tietojen saatavuus paranisi ja pk-yrityksiä avustettaisiin, on asianmukaista laatia 
kemikaaliviraston verkkosivuille etusijajärjestys aineista. 

Etusijajärjestystä olisi päivitettävä etukäteen sovitun ajanjakson kuluttua.

Pitäisi olla mahdollista sisällyttää uusia priorisointivaatimuksia liitteeseen IC, tai muuttaa 
nykyisiä uusien huolenaiheiden mukaisiksi ja kokemusten valossa. 128 artikla osoittaa jo, että 
liitteitä voidaan muuttaa komitologiamenettelyn puitteissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt + 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Tarkistus 802
43 A A ARTIKLAN OTSIKKO

Toimivaltainen viranomainen Yhteisön arviointisuunnitelma

Or. fr

Perustelu

Tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että käytössä on yksi ainoa yhteisön 
arviointisuunnitelma jäsenvaltioiden päällekkäisten arviointisuunnitelmien sijasta. Tämän 
suunnitelman laatiminen on kemikaaliviraston tehtävä, ja siinä on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden huolenaiheet.
Tämän artiklan mukaisten velvoitteidensa noudattamiseksi kemikaaliviraston on 
tukeuduttava, ei ainoastaan sisäisiin resursseihinsa, vaan sen rinnalla toimivien toimielinten 
ja virastojen verkostoon. Töiden jakamisessa kemikaaliviraston on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden laatimat ehdotukset ja kyseisten elinten toimintaa koskevat ominaispiirteet. 
(Françoise Grossetête)

Pyrkimyksenä on kemikaaliviraston aseman lujittaminen kemikaalien arvioinnissa sekä 
samaan aikaan olemassa olevien resurssien, erityisesti jäsenvaltioissa jo olemassaolevien 
asiantuntijaresurssien, mahdollisimman tehokkaan käytön varmistaminen. 
Tarkistus liittyy samojen esittäjien VI osastoon tekemiin tarkistuksiin. Tämä tarkistus korvaa 
mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. 
Erityisesti tämä tarkistus kattaa mietintöluonnoksen tarkistukset 36, 38, 39, 40 ja 41 (Guido 
Sacconi ja muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Tarkistus 803
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaaliviraston on 43 a artiklan 
mukaisesti laaditun etusijajärjestyksen 
perusteella laadittava luettelo ensisijaisesti 
arvioitavista aineista, joiden yhteydessä 
sillä on erityisesti 38 artiklassa tarkoitetun 
asiakirja-aineiston arvioinnin, 20, 22 ja 
35 artiklan mukaisten ilmoitusten johdosta 
tai muusta asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina, saatujen tietojen 
tarkastelun johdosta syytä epäillä, että 
kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle tai 
ympäristölle, erityisesti jommankumman 
seuraavassa esitetyn syyn perusteella:

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston tehtävänä aineen arvioinnin yhteydessä on oltava ensisijaisesti 
arvioitavien aineiden luettelon laatiminen ja niistä jäsenvaltioista päättäminen, joilla on 
toimivalta yksittäisten aineiden arvioinnissa, jotta menettelyä yksinkertaistettaisiin ja jotta 
vältyttäisiin toisistaan eroavista keskushallintojärjestelmistä johtuvalta eritasoiselta 
toiminnalta jäsenvaltioissa. Arvioitavien aineiden luettelo on julkaistava, sillä tämä lisää 
menettelyn avoimuutta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 804
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA 

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä aine 
säännöllisesti päivitettävään 
arviointisuunnitelmaansa, jotta siitä tulisi 
toimivaltainen viranomainen 44, 45 ja 
46 artiklan soveltamista varten, jos 
kyseisellä jäsenvaltiolla on joko sen oman, 
38 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman asiakirja-
aineiston arvioinnin johdosta tai muusta 

Jos kemikaalivirasto pitää aineen arviointia 
tarpeellisena, se tekee päätöksen 43 a, 48 ja 
49 artiklan mukaisesti.
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asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina, saatujen tietojen 
tarkastelun johdosta syytä epäillä, että 
kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle 
tai ympäristölle, erityisesti jommankumman 
seuraavassa esitetyn syyn perusteella:
(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti 
hajoavia ja mahdollisesti biokertyviä, antaa 
aihetta olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti 
biokertyvä;

Jos päätös on myönteinen, kemikaalivirasto 
sisällyttää kyseisen aineen säännöllisesti 
päivitettävään arviointisuunnitelmaansa 
44–46 artiklan soveltamista varten. 
Suunnitelmalle on annettava etusija 
aineiden riskien vuoksi. 

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Or. de

Perustelu

Aineen arviointi voidaan käynnistää vain, jos 43 artiklassa esitetyt kriteerit täyttyvät.

Kemikaalivirasto suorittaa perusteellisemman arvioinnin ainoastaan, jos kyseinen aine ja sen 
käyttötavat täyttävät 43 a artiklassa kyseiselle arvioinnille esitetyt kriteerit. 

Menettelyä on turha, sillä kemikaalivirasto laatii itse säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 805
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä aine 
säännöllisesti päivitettävään 
arviointisuunnitelmaansa, jotta siitä tulisi 
toimivaltainen viranomainen 44, 45 ja 
46 artiklan soveltamista varten, jos 
kyseisellä jäsenvaltiolla on joko sen oman, 
38 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman asiakirja-

1. Jos kemikaalivirasto pitää aineen 
arviointia välttämättömänä, sen on tehtävä 
päätös 43 a, 48 ja 49 artiklan perusteella. 
Jos päätös on myönteinen, 
kemikaaliviraston on lisättävä kyseinen 
aine päivitettävään 
arviointisuunnitelmaansa 44, 45 ja 
46 artiklan soveltamista varten. 
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aineiston arvioinnin johdosta tai muusta 
asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina, saatujen tietojen 
tarkastelun johdosta syytä epäillä, että 
kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle 
tai ympäristölle, erityisesti jommankumman 
seuraavassa esitetyn syyn perusteella:

Päivitettävän arviointisuunnitelman 
etusijajärjestyksen on oltava 
riskisidonnainen.

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti 
hajoavia ja mahdollisesti biokertyviä, antaa 
aihetta olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti 
biokertyvä;
(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Or. it

Perustelu

Aineen arviointi voidaan toteuttaa ainoastaan, jos 43 a artiklan perusteet täyttyvät. Tämä 
tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 806
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

terveydelle tai ympäristölle.

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti 
hajoavia ja mahdollisesti biokertyviä, antaa 
aihetta olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti 
biokertyvä;

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Or. de

Perustelu

Koska aineen arviointiin sisällytettävien aineiden valinta on tehtävä kemikaaliviraston 
direktiivien mukaisesti (vrt. 43 a artikla) ja koska 44 artiklan mukaiseen päätökseen, jonka 
vuoksi suoritetaan mahdollisia lisätarkastuksia, on liitettävä perustelu, ehdotetaan, että tässä 
yhteydessä ei esitetä lisärajoituksia aineen arviointia koskeville syille. Näin varmistetaan, että 
aineen arviointiprosessissa on riittävästi joustoa, jotta sitä voidaan käyttää myös 
uudenlaisten riskien arvioimiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Tarkistus 807
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaaliviraston on perustettava 
yhteisön tasolla säännöllisesti päivitettävä 
arviointisuunnitelmaluonnos 44, 45 ja 
46 artiklan soveltamista varten 
43 a artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti, ja jos sillä on joko sen oman, 
38 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman asiakirja-aineiston 
arvioinnin johdosta tai muusta asiaan 
liittyvästä lähteestä, rekisteröintiasiakirjoihin 
sisältyvät tiedot mukaan luettuina, saatujen 
tietojen tarkastelun johdosta syytä epäillä, 
että kyseinen aine aiheuttaa riskin 
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terveydelle tai ympäristölle, erityisesti 
jommankumman seuraavassa esitetyn syyn 
perusteella:

terveydelle tai ympäristölle, esimerkiksi 
erityisesti jommankumman seuraavassa 
esitetyn syyn perusteella:

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti hajoavia 
ja mahdollisesti biokertyviä, antaa aihetta 
olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti biokertyvä;

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti hajoavia 
ja mahdollisesti biokertyviä, antaa aihetta 
olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti biokertyvä;

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Kemikaalivirasto toimittaa säännöllisesti 
päivitettävän suunnitelmaluonnoksensa 
jäsenvaltioille vuosittain 31. joulukuuta 
mennessä.
1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
kemikaalivirastolle säännöllisesti 
päivitettävän suunnitelmaluonnoksen 
sisältöä koskevat kommenttinsa, uusien 
aineiden sisällyttämistä koskevat 
ehdotuksen mukaan luettuna, ja ehdottaa 
arviointivastuun ottamista kansallisten 
elinten kautta vuosittain 31. tammikuuta 
mennessä. Jäsenvaltio ei voi ehdottaa 
arviointivastuun ottamista sellaisista 
aineista, joita se itse on ehdottanut 
lisättäväksi säännöllisesti päivitettävään 
suunnitelmaluonnokseen. 
1 a a. Kemikaalivirastolla on oltava vastuu 
yhteisön säännöllisesti päivitettävän 
suunnitelman arvioinnista. Näiden 
arviointien suorittamiseksi kemikaalivirasto 
voi käyttää kyseiseen tarkoitukseen 
jäsenvaltioissa määriteltyjä laitoksia. 
Laitokset valitaan jäsenvaltioiden 
1 a kohdan mukaisesti esittämien pyyntöjen 
perusteella. 

Or. en

Perustelu

Ks. perustelu samojen esittäjien 43 a artiklan 1 kohtaan esittämään tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 808
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaaliviraston on laadittava yhteisön
arviointisuunnitelmaluonnos 44, 45 ja 
46 artiklan soveltamista varten 
43 a artiklassa asetettujen perusteiden 
mukaisesti ja jos se epäilee, asiakirja-
aineiston arvioinnin johdosta tai muusta 
asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina, saatujen tietojen 
tarkastelun johdosta, että kyseinen aine 
aiheuttaa riskin terveydelle tai ympäristölle, 
esimerkiksi jommankumman seuraavassa 
esitetyn syyn perusteella:

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti hajoavia 
ja mahdollisesti biokertyviä, antaa aihetta 
olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti biokertyvä;

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai sellaisten 
aineiden kanssa, jotka ovat hitaasti hajoavia 
ja mahdollisesti biokertyviä, antaa aihetta 
olettaa, että aineella tai yhdellä tai 
useammalla sen muuntumistuotteista on 
ongelmallisia ominaisuuksia tai se on 
hitaasti hajoava ja mahdollisesti biokertyvä;

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Kemikaaliviraston on laadittava 
arviointisuunnitelmaluonnos jäsenvaltioille 
ennen kunkin vuoden 31. joulukuuta. 
1 a. Jäsenvaltiot voivat esittää 
kemikaalivirastolle huomioitaan 
suunnitelmaluonnoksen sisällöstä, 
ehdottaa uusien aineiden sisällyttämistä 
arviointisuunnitelmaan sekä ehdottaa, että 
jäsenvaltioiden elimet ottavat arvioinnin 
suorittaakseen ennen kunkin vuoden 
31. tammikuuta. 
1 b. Kemikaalivirasto on vastuussa yhteisön 
arviointisuunnitelmaan sisältyvien aineiden 
arvioinnista. Kemikaalivirasto voi tukeutua 
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aineiden arvioinnin toteutuksessa 
asiantuntijaelimiin, jotka on mainittu 
83 artiklan mukaisesti laaditussa 
luettelossa ja jotka se valitsee ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden 1 a kohdan 
mukaisesti laatimat pyynnöt. 

Or. fr

Perustelu

Ks. saman esittäjän aikaisemmassa 43 a a artiklaa koskevassa tarkistuksessa esittämät 
perustelut.

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

Tarkistus 809
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain 
ja siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
jäsenvaltio suunnittelee arvioivansa 
kunakin vuonna. Jäsenvaltion on 
toimitettava arviointisuunnitelma 
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille 
kunkin vuoden helmikuun 28 päivään 
mennessä. Kemikaalivirasto voi esittää 
huomautuksia ja jäsenvaltiot voivat 
lähettää huomautuksensa 
kemikaalivirastolle tai ilmaista 
kiinnostuksensa tietyn aineen arviointiin 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä.

2. Kemikaalivirasto julkaisee luettelon 
verkkosivuillaan. Kemikaalivirasto kuulee 
tätä ennen 72 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltioiden 
komiteaa (jäljempänä 'jäsenvaltioiden 
komitea').

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
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Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Tarkistus 810
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain 
ja siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
jäsenvaltio suunnittelee arvioivansa 
kunakin vuonna. Jäsenvaltion on 
toimitettava arviointisuunnitelma 
kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille 
kunkin vuoden helmikuun 28 päivään 
mennessä. Kemikaalivirasto voi esittää 
huomautuksia ja jäsenvaltiot voivat 
lähettää huomautuksensa 
kemikaalivirastolle tai ilmaista 
kiinnostuksensa tietyn aineen arviointiin 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä.

2. Kemikaalivirasto tekee ehdotuksen 
säännöllisesti päivitettävästä 
arviointisuunnitelmasta kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä 
jäsenvaltioiden komitealle hyväksyntää 
varten. Tämän säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain 
ja siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
kemikaalivirasto suunnittelee arvioivansa 
kunakin vuonna. Kemikaaliviraston on 
ilmoitettava asiasta rekisteröijälle 
(rekisteröijille) ja julkaistava säännöllisesti 
päivitettävä arviointisuunnitelma 
verkkosivuilla. 

Or. it

Perustelu

Ks. samojen esittäjien 43 a a artiklaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 811
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain ja 
siinä on yksilöitävä aineet, jotka jäsenvaltio 
suunnittelee arvioivansa kunakin vuonna. 
Jäsenvaltion on toimitettava 
arviointisuunnitelma kemikaalivirastolle ja 
muille jäsenvaltioille kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä. 
Kemikaalivirasto voi esittää huomautuksia 
ja jäsenvaltiot voivat lähettää 
huomautuksensa kemikaalivirastolle tai 

2. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain ja 
siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
kemikaalivirasto arvioi yhteisön tasolla 
kunakin vuonna tai jotka tarvittaessa 
arvioidaan jäsenvaltioissa, jotka ovat 
ilmaisseet kiinnostuksensa 43 a a artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 
Kemikaaliviraston on toimitettava yhteisön 
arviointisuunnitelma jäsenvaltioille kunkin 
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ilmaista kiinnostuksensa tietyn aineen 
arviointiin kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä.

vuoden helmikuun 28 päivään mennessä. 

Or. fr

Perustelu

Ks. samojen esittäjien aiemmassa 43 a a artiklaan tehdyssä tarkistuksessa esitetty perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Tarkistus 812
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain ja 
siinä on yksilöitävä aineet, jotka jäsenvaltio 
suunnittelee arvioivansa kunakin vuonna. 
Jäsenvaltion on toimitettava 
arviointisuunnitelma kemikaalivirastolle ja 
muille jäsenvaltioille kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä. 
Kemikaalivirasto voi esittää huomautuksia 
ja jäsenvaltiot voivat lähettää 
huomautuksensa kemikaalivirastolle tai 
ilmaista kiinnostuksensa tietyn aineen 
arviointiin kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä.

2. Edellä 1 kohdassa ja 1 a kohdassa 
tarkoitetun säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain ja 
siinä on yksilöitävä aineet, jotka virasto, tai 
soveltuvin ehdoin 1 a kohdan mukaisen 
pyynnön esittänyt jäsenvaltio, suunnittelee 
arvioivansa kunakin vuonna yhteisön 
tasolla. Kemikaaliviraston on toimitettava 
yhteisön arviointisuunnitelma jäsenvaltioille 
kunkin vuoden helmikuun 28 päivään 
mennessä. 

Or. en

Perustelu

Ks. perustelu samojen esittäjien 43 a artiklan 1 kohtaan esittämään tarkistukseen.

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

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 813
43 A A ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Jos säännöllisesti päivitettävästä 
arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty 
huomautuksia eikä mikään muu 
jäsenvaltio ole ilmaissut kiinnostustaan, 
jäsenvaltion on vahvistettava tämä 
arviointisuunnitelma. Toimivaltainen 
viranomainen on sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, joka on 
sisällyttänyt aineen lopulliseen 
arviointisuunnitelmaansa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

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

Tarkistus 814
43 A A ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos säännöllisesti päivitettävästä 
arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty 
huomautuksia eikä mikään muu 
jäsenvaltio ole ilmaissut kiinnostustaan, 
jäsenvaltion on vahvistettava tämä 
arviointisuunnitelma. Toimivaltainen 
viranomainen on sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, joka on 
sisällyttänyt aineen lopulliseen 
arviointisuunnitelmaansa.

3. Luettelo päivitetään vuosittain.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Tarkistus 815
43 A A ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Jos säännöllisesti päivitettävästä 
arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty 
huomautuksia eikä mikään muu jäsenvaltio 
ole ilmaissut kiinnostustaan, jäsenvaltion
on vahvistettava tämä arviointisuunnitelma. 
Toimivaltainen viranomainen on sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka on sisällyttänyt aineen lopulliseen 
arviointisuunnitelmaansa.

3. Jos säännöllisesti päivitettävästä yhteisön 
arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty 
huomautuksia kemikaaliviraston on 
vahvistettava tämä arviointisuunnitelma. 
Päinvastaisessa tapauksessa 
kemikaalivirasto laatii uuden 
arviointisuunnitelmaluonnoksen, joka 
toimitetaan jäsenvaltioille. Ellei uusia 
huomautuksia arviointisuunnitelman 
sisällöstä ole esitetty 30 päivän kuluessa, 
kemikaaliviraston on vahvistettava se. Jos 
ilmenee eriäviä mielipiteitä ja erityisesti, jos 
useat jäsenvaltiot ehdottavat eri elimiä 
arvioimaan samaa ainetta, 
kemikaaliviraston on toimitettava 
suunnitelma komissiolle, jonka on 
hyväksyttävä se 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

Or. fr

Perustelu

Ks. samojen esittäjien aiemmassa 43 a a artiklaan tehdyssä tarkistuksessa esitetty perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 816
43 A A ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Kemikaalivirasto siirtää asian 72 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa säädetyn 
jäsenvaltioiden komitean, jäljempänä 
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‘jäsenvaltioiden komitea’, käsiteltäväksi, 
jotta sovittaisiin, mikä viranomainen on 
toimivaltainen viranomainen, kun otetaan 
huomioon periaate, jonka mukaan 
jäsenvaltioille osoitettavien aineiden 
määrän on vastattava niiden osuutta 
yhteisön koko bruttokansantuotteesta. Aina 
kun se on mahdollista, etusija on annettava 
niille jäsenvaltioille, jotka ovat jo 
suorittaneet asiakirja-aineiston arvioinnin 
kyseisestä aineesta 39–43 artiklan nojalla.
Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen 
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on 
vahvistettava lopulliset 
arviointisuunnitelmansa sen mukaisesti. 
Toimivaltainen viranomainen on sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka on sisällyttänyt kyseisen aineen 
lopulliseen arviointisuunnitelmaansa.
Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta 
yksimieliseen sopimukseen, 
kemikaalivirasto toimittaa eriävät 
mielipiteet komissiolle, joka päättää, mikä 
viranomainen on toimivaltainen 
viranomainen, 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja 
jäsenvaltioiden on vahvistettava lopulliset 
arviointisuunnitelmansa tämän mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

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

Tarkistus 817
43 A A ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos kaksi tai useampi jäsenvaltio on 
sisällyttänyt saman aineen 
arviointisuunnitelmiinsa tai on 
arviointisuunnitelmien toimittamisen 

4. Kemikaalivirasto nimeää yhdessä 
jäsenvaltioiden komitean kanssa ne 
jäsenvaltiot, joilla on toimivalta arvioida 
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jälkeen ilmaissut kiinnostuksensa saman 
aineen arvioimiseen, toimivaltainen 
viranomainen 44, 45 ja 46 artiklan 
soveltamista varten määritetään toisessa, 
kolmannessa ja neljännessä alakohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

luettelossa ilmoitettuja aineita.

Kemikaalivirasto siirtää asian 72 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa säädetyn 
jäsenvaltioiden komitean, jäljempänä 
‘jäsenvaltioiden komitea’, käsiteltäväksi, 
jotta sovittaisiin, mikä viranomainen on 
toimivaltainen viranomainen, kun otetaan 
huomioon periaate, jonka mukaan 
jäsenvaltioille osoitettavien aineiden 
määrän on vastattava niiden osuutta 
yhteisön koko bruttokansantuotteesta. Aina 
kun se on mahdollista, etusija on annettava 
niille jäsenvaltioille, jotka ovat jo 
suorittaneet asiakirja-aineiston arvioinnin 
kyseisestä aineesta 39–43 artiklan nojalla.
Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen 
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on 
vahvistettava lopulliset 
arviointisuunnitelmansa sen mukaisesti. 
Toimivaltainen viranomainen on sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka on sisällyttänyt kyseisen aineen 
lopulliseen arviointisuunnitelmaansa.
Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta 
yksimieliseen sopimukseen, 
kemikaalivirasto toimittaa eriävät 
mielipiteet komissiolle, joka päättää, mikä 
viranomainen on toimivaltainen 
viranomainen, 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja 
jäsenvaltioiden on vahvistettava lopulliset 
arviointisuunnitelmansa tämän mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen + Anja Weisgerber + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 818
43 A A ARTIKLAN 5 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

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

Tarkistus 819
43 A A ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Nimetyt jäsenvaltiot (jäljempänä 
'artiklan 44, 45, ja 46 soveltamisessa 
toimivaltaiset viranomaiset') arvioivat 
kaikki aineet tämän luvun säännösten 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Tarkistus 820
43 A A ARTIKLAN 5 KOHTA

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

5. Kemikaalivirasto julkaisee lopulliset 
arviointisuunnitelmat verkkosivuillaan.
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Or. en

Perustelu

Ks. perustelu samojen esittäjien 43 a artiklan 1 kohtaan esittämään tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner Langen 
+ Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 821
43 A A ARTIKLAN 6 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso samojen esittäjien edellä 43 a a artiklaan esittämän tarkistusehdotuksen perustelua.

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

Tarkistus 822
43 A A ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
ilmoittaa kemikaalivirastolle uudesta 
aineesta, jos jäsenvaltiolla on tietoa, jonka
perusteella voidaan olettaa, että ympäristö 
tai ihmisten terveys on vaarassa. 
Kemikaalivirasto voi perustelluissa 
tapauksissa lisätä kyseisen aineen 
säännöllisesti päivitettävään 
arviointisuunnitelmaan. 

Or. en
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Perustelu

Ks. perustelu samojen esittäjien 43 a artiklan 1 kohtaan esittämään tarkistukseen.

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

Tarkistus 823
43 A A ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Jäsenvaltio voi milloin tahansa lisätä 
arviointisuunnitelmaansa aineen saatuaan 
tietoja, jotka antavat aihetta olettaa, että 
siitä on vaaraa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. Jäsenvaltion on tiedotettava 
kemikaalivirastolle aikeestaan lisätä 
kyseinen aine arviointisuunnitelmaansa. 
Jos useampi kuin yksi jäsenvaltio ilmoittaa 
kemikaalivirastolle samasta aineesta, 
jäsenvaltioiden komitea päättää, mikä 
jäsenvaltio toteuttaa arvioinnin. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot voivat päättää arvioinnin suorittamisesta uusien 
tietojen valossa riippumatta siitä, onko aine arviointisuunnitelmassa vai ei.

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

Tarkistus 824
43 A A ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltio voi milloin tahansa lisätä 
arviointisuunnitelmaansa aineen saatuaan 
tietoja, jotka antavat aihetta olettaa, että 
siitä on vaaraa ihmisten terveydelle tai
ympäristölle.
Jäsenvaltion on tiedotettava 
kemikaalivirastolle aikeestaan lisätä 
kyseinen aine arviointisuunnitelmaansa. 
Jos useampi kuin yksi jäsenvaltio ilmoittaa 
kemikaalivirastolle samasta aineesta, 
jäsenvaltioiden komitea päättää, mikä 
jäsenvaltio toteuttaa arvioinnin. 
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Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeää, että jäsenvaltioiden viranomaisilla säilyy aloiteoikeus pyytää arvioinnin 
toteutusta, kun ilmenee uusia tietoja terveydelle tai ympäristölle aiheutuvista vaaroista. 

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

Tarkistus 825
43 A A ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Jäsenvaltio voi milloin tahansa lisätä 
arviointisuunnitelmaansa aineen saatuaan 
tietoja, jotka antavat aihetta olettaa, että 
siitä on vaaraa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. Jäsenvaltion on tiedotettava 
kemikaalivirastolle aikeestaan lisätä 
kyseinen aine arviointisuunnitelmaansa. 
Jos useampi kuin yksi jäsenvaltio ilmoittaa 
kemikaalivirastolle samasta aineesta, 
jäsenvaltioiden komitea päättää, mikä 
jäsenvaltio toteuttaa arvioinnin. 
Jos kemikaalivirasto päättää kuitenkin olla 
lisäämättä ainetta arviointisuunnitelmaan, 
jäsenvaltio voi päättää suorittaa itse 
kyseisen aineen arvioinnin. Jäsenvaltion 
on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
aikomuksestaan suorittaa arviointi. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot voivat päättää suorittaa aineen arvioinnin, vaikka 
kemikaalivirasto ei sitä haluaisikaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 826
44 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että 43a a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
epäilyn selvittämiseksi vaaditaan lisätietoja, 

1. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 9, 12 ja 
13 artiklan sisältämien vaatimusten lisäksi 
vaaditaan lisätietoja, sen on laadittava 
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tarvittaessa myös muita kuin liitteissä V–
VIII vaadittuja tietoja, sen on laadittava 
perusteltu päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

perusteltu päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistus johtuu siitä, että toimivalta on jäsenvaltion viranomaisten sijasta 
kemikaalivirastolla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 827
44 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että 43 a a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
epäilyn selvittämiseksi vaaditaan lisätietoja, 
tarvittaessa myös muita kuin liitteissä V–
VIII vaadittuja tietoja, sen on laadittava 
perusteltu päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

1. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
43 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetun epäilyn selvittämiseksi vaaditaan 
lisätietoja, tarvittaessa myös muita kuin 
liitteissä V–VIII vaadittuja tietoja, sen on 
laadittava perusteltu päätösluonnos, jossa 
rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan 
toimittamaan kyseiset lisätiedot. Päätös on 
tehtävä 48 ja 49 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistusehdotukseen. 

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

Tarkistus 828
44 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että 43a a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
epäilyn selvittämiseksi vaaditaan lisätietoja, 

1. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
9 artiklan mukaiset perustiedot sisältävän 
asiakirja-aineiston ja rekisteröijän 
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tarvittaessa myös muita kuin liitteissä V–
VIII vaadittuja tietoja, sen on laadittava 
perusteltu päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. 

testausehdotuksen lisäksi vaaditaan 
lisätietoja, sen on laadittava riskianalyysin 
sisältävä perusteltu päätösluonnos, jossa 
rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan 
toimittamaan kyseiset lisätiedot. Päätös on 
tehtävä 48 ja 49 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Lisätietoja koskevien pyyntöjen on perustuttava riskiin. Tämä tarkistus liittyy VI osaston 
(Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 829
44 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että käytössä on yksi ainoa yhteisön 
arviointisuunnitelma jäsenvaltioiden päällekkäisten arviointisuunnitelmien sijasta. Tämän 
suunnitelman laatiminen on kemikaaliviraston tehtävä, ja siinä on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden huolenaiheet. (Françoise Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 830
44 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
lisätietoja, on laadittava 12 kuukauden 
kuluessa siitä, kun arviointisuunnitelma on 
julkaistu kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että käytössä on yksi ainoa yhteisön 
arviointisuunnitelma jäsenvaltioiden päällekkäisten arviointisuunnitelmien sijasta. Tämän 
suunnitelman laatiminen on kemikaaliviraston tehtävä, ja siinä on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden huolenaiheet. (Françoise Grossetête) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 831
44 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
lisätietoja, on laadittava 12 kuukauden 
kuluessa siitä, kun arviointisuunnitelma on
julkaistu kemikaaliviraston verkkosivuilla.

3. Päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
lisätietoja, on laadittava 12 kuukauden 
kuluessa siitä, kun 43 a artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen luettelo on julkaistu. 
Aineen sisällyttäminen 43 a artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaiseen 
luetteloon merkitsee kyseiselle aineelle 
uuden 12 kuukauden määräajan alkamista.
Jos kemikaalivirasto ei laadi 
päätösluonnosta 12 kuukauden kuluessa 
aineen sisällyttämisestä 43 a artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun 
luetteloon, arviointi katsotaan päättyneeksi. 

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistusehdotukseen. Määrätietoisen menettelyn 
varmistamiseksi kemikaaliviraston olisi asetettava määräaika, johon mennessä päätösluonnos 
on laadittava. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 832
44 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan ja 44 artiklan 3 kohtaan esitettyyn tarkistusehdotukseen. 

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

Werner Langen

Tarkistus 833
44 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen niiden ehdotettujen muutosten kanssa, joilla pyritään 
keskittämään prosessia kemikaalivirastolle. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden 
arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Marcello Vernola ja muut)

Tarkistus on seurausta siitä, että vastuussa on kemikaalivirasto eivätkä jäsenvaltioiden 
viranomaiset. (Werner Langen)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer

Tarkistus 834
44 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. fr

Perustelu

Tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että käytössä on yksi ainoa yhteisön 
arviointisuunnitelma jäsenvaltioiden päällekkäisten arviointisuunnitelmien sijasta. Tämän 
suunnitelman laatiminen on kemikaaliviraston tehtävä, ja siinä on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden huolenaiheet. (Françoise Grossetête)

Tarkoituksena on lujittaa kemikaaliviraston asemaa kemikaalien arvioinnissa sekä 
samanaikaisesti hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevia resursseja ja 
erityisesti jäsenvaltioissa jo olemassa olevia asiantuntijaresursseja. 

Liittyy samojen tekijöiden VI osastoon tekemiin tarkistuksiin. Tämä tarkistuspaketti korvaa 
mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. 

Erityisesti tämä tarkistus korvaa mietintöluonnoksen tarkistuksen 43. (Guido Sacconi ja 
muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Tarkistus 835
45 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

Tarkistus kattaa etenkin mietintöluonnoksen tarkistuksen 44. (Guido Sacconi ym.)

Johdonmukaisuus aiempien tarkistusten kanssa (Françoise Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 836
45 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistusehdotukseen (Anja Weisgerber). 

Tarkistus johtuu siitä, että jäsenvaltion viranomaisen sijasta toimivalta on 
kemikaalivirastolla. (Langen) 

Tarkistus on yhdenmukainen muiden tarkistusten kanssa, joissa ehdotetaan toiminnan 
keskittämistä kemikaalivirastolle, ja se liittyy muihin osaston VI (Aineiden arviointi) 
artikloihin esitettyihin tarkistuksiin. (Marcello Vernola & muut)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Tarkistus 837
45 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

Tarkistus kattaa etenkin mietintöluonnoksen tarkistuksen 44. (Guido Sacconi ym.)

Johdonmukaisuus aiempien tarkistusten kanssa (Françoise Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 838
46 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistusehdotukseen.

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

Werner Langen

Tarkistus 839
46 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
komissiolle, rekisteröijälle ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille päätelmistään 
siitä, olisiko saatuja tietoja käytettävä tai 
miten niitä käytettäisiin 56 artiklan 
3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan 
soveltamista varten.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisesti muiden tarkistusten kanssa siihen, että koko 
arviointiprosessi keskitetään kemikaalivirastolle. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden 
arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Marcello Vernola ja muut)

Arvioinnista saatavia tietoja voidaan käyttää mahdollisesti lupa- ja rajoitusmenettelyissä. 
(Werner Langen)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Tarkistus 840
46 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Kun aineen arviointi on saatettu 
päätökseen, toimivaltaisen viranomaisen on 
käytettävä tästä arvioinnista saatuja tietoja 
56 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan 
soveltamista varten, ja toimitettava saadut 
tiedot komissiolle, kemikaalivirastolle ja 
muille jäsenvaltioille. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava komissiolle, 
kemikaalivirastolle, rekisteröijälle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille päätelmistään siitä, olisiko 
saatuja tietoja käytettävä tai miten niitä 
käytettäisiin.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja.
Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49.

Tarkistus kattaa etenkin mietintöluonnoksen tarkistuksen 44. (Guido Sacconi ym.)

Johdonmukaisuus aiempien tarkistusten kanssa (Françoise Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 841
46 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
komissiolle, rekisteröijälle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille päätelmistään siitä, olisiko 
56 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 
2 kohdan soveltamiseen saatuja tietoja 
käytettävä tai miten niitä käytettäisiin.
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Or. de

Perustelu

Arvioinnista saatuja tietoja on mahdollisesti käytettävä lupa- tai rajoitusmenettelyssä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 842
46 A ARTIKLA (uusi)

1. Kemikaaliviraston on tutkittava 
43 a artiklan soveltamisen seurauksena 
toimitettuja tietoja varmistaakseen, että 
toimitetut tiedot ovat liitteessä IC 
esitettyihin asiaa koskeviin kriteereihin 
sovellettavien vaatimusten mukaiset. 
2. Kemikaalivirasto voi 1 kohdassa 
mainitun tutkimuksen perusteella laatia 
päätösluonnoksen, joka edellyttää 
rekisteröijiä toimittamaan kaikki tarvittavat 
tiedot rekisteröinnin tai rekisteröintien 
saattamiseksi määräajassa asiaa koskevien 
ilmoitusvelvollisuuksien mukaisiksi.
3. Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
komissiolle, jäsenvaltioille ja rekisteröijille 
johtopäätöksistään, jos se suosittaa aineen 
arvioinnin tai yhteisön tason 
riskinhallinnan aloittamista. 

Or. en
Perustelu

Kemikaaliviraston olisi suoritettava täydellisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta koskeva 
tarkastus varmistaakseen, että rekisteröijä on täyttänyt kaikki 43 a artiklan soveltamisesta 
johtuvat velvoitteet. Jo saatavana olevien tietojen perusteella olisi lisäksi oltava mahdollista 
saada välittömästi aikaan suositus aineen arvioinnin tai yhteisön tason riskinhallintatoimien 
käynnistämisestä. 

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

Tarkistus 843
47 ARTIKLAN 1 KOHTA

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
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välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. Jos kuitenkin voidaan 
osoittaa, että tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen käytöstä aiheutuu 54 artiklan 
mukaisesti liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden käytöstä aiheutuvaa riskitasoa 
vastaava riski, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka alueella 
tehdas sijaitsee, voi:

välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. Jos jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin 
esittää todisteita, että tehtaalla käytettävän 
eristetyn välituotteen käytöstä aiheutuu 
hallitsematon riski, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka alueella 
tehdas sijaitsee, voi:

Or. en

Perustelu

Komission tekstin mukaan jäsenvaltiolla on oltava erittäin painavat todisteet asiasta ennen 
kuin ne saavat pyytää lisätietoja välituotteen turvallisuudesta. Tällä tarkistuksella 
kevennetään todistustaakkaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 844
47 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-
aineiston eikä aineen arviointia. Jos 
kuitenkin voidaan osoittaa, että tehtaalla 
käytettävän eristetyn välituotteen käytöstä 
aiheutuu 54 artiklan mukaisesti liitteeseen 
XIII sisällytettävien aineiden käytöstä 
aiheutuvaa riskitasoa vastaava riski, sen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
jonka alueella tehdas sijaitsee, voi:

Kemikaalivirasto ja sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
alueella tehdas sijaitsee, voivat vaatia 
tietoja 16 artiklan mukaisesti yrityksissä 
käytettävistä välituotteista. 
Kemikaalivirasto voi arvioida kyseiset tiedot 
40 artiklassa esitetyllä tavalla.

Or. de

Perustelu

Kemikaalivirastolla ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
mahdollisuus tarkistaa myös välituotteet. 

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

Tarkistus 845
47 ARTIKLAN 1 KOHTA
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Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. Jos kuitenkin voidaan 
osoittaa, että tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen käytöstä aiheutuu 54 artiklan 
mukaisesti liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden käytöstä aiheutuvaa riskitasoa 
vastaava riski, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka alueella 
tehdas sijaitsee, voi:

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. 54 artiklan kriteerit 
täyttävien väliaineiden tapauksessa 
toimivaltainen viranomaisen täytyy 
kuitenkin:

Or. en

Perustelu

Välituotteet, jotka aiheuttavat erittäin suuren huolenaiheen, saattavat aiheuttaa vakavia 
riskejä työntekijöille ja ammatillista altistumista niille tulisi välttää. Siksi tällaisten 
välituotteiden turvallisempia vaihtoehtoja olisi harkittava niiden korvaajiksi. Tällöin myös 
työntekijöiden turvallisuutta koskevan nykyisen lainsäädännön täytäntöönpano tehostuisi. 

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

Tarkistus 846
47 ARTIKLAN 1 KOHTA

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. Jos kuitenkin voidaan 
osoittaa, että tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen käytöstä aiheutuu 54 artiklan 
mukaisesti liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden käytöstä aiheutuvaa riskitasoa 
vastaava riski, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
alueella tehdas sijaitsee, voi:

Tehtaalla käytettäviin eristettyihin 
välituotteisiin ei sovelleta asiakirja-aineiston 
eikä aineen arviointia. Jos kuitenkin voidaan 
osoittaa, että tehtaalla käytettävän eristetyn 
välituotteen käytöstä aiheutuu 54 artiklan 
mukaisesti liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden käytöstä aiheutuvaa riskitasoa 
vastaava riski, kemikaalivirasto voi:

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisesti muiden tarkistusten kanssa siihen, että koko 
arviointiprosessi keskitetään kemikaalivirastolle. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden 
arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 847
47 ARTIKLAN A KOHTA

(a) vaatia rekisteröijää toimittamaan 
lisätietoja, jotka liittyvät suoraan 
tunnistettuun riskiin. Tähän vaatimukseen 
on liitettävä kirjalliset perustelut;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 47 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen Werner Langenin esittämän tarkistuksen 
perustelu.

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

Tarkistus 848
47 ARTIKLAN A KOHTA

(a) vaatia rekisteröijää toimittamaan 
lisätietoja, jotka liittyvät suoraan 
tunnistettuun riskiin. Tähän vaatimukseen 
on liitettävä kirjalliset perustelut;

(a) vaatia rekisteröijää toimittamaan 
lisätietoja, jotka koskevat erityisesti 
vaihtoehtojen saatavuutta ja 
korvaamissuunnitelmaa;

Or. en

Perustelu

Ks. Carl Schlyterin ym. 47 artiklan johdanto-osaan esittämän tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 849
47 ARTIKLAN B KOHTA

(b) tutkia mahdollisesti toimitetut tiedot ja 
tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin 
riskinvähentämistoimenpiteisiin 
yksilöityjen riskien käsittelemiseksi 
kyseisellä tehtaalla.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Katso 47 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen Werner Langenin esittämän tarkistuksen 
perustelu.

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

Tarkistus 850
47 ARTIKLAN B KOHTA

(b) tutkia mahdollisesti toimitetut tiedot ja 
tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin 
riskinvähentämistoimenpiteisiin yksilöityjen 
riskien käsittelemiseksi kyseisellä tehtaalla.

(b) tutkia mahdollisesti toimitetut tiedot ja 
tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin 
riskinvähentämistoimenpiteisiin erityisesti, 
jos turvallisempia vaihtoehtoja on 
saatavana.

Or. en

Perustelu

Ks. Carl Schlyterin ym. 47 artiklan johdanto-osaan esittämän tarkistuksen perustelut.

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

Tarkistus 851
47 ARTIKLAN 2 KOHTA

Edellä ensimmäisessä kohdassa säädettyyn 
menettelyn voi toteuttaa ainoastaan se 
toimivaltainen viranomainen, johon 
kyseisessä kohdassa viitataan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 47 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen Carl Schlyterin ja muiden esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

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

Tarkistus 852
48 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Valmistus tai maahantuonti lopetetaan usein vain väliaikaisesti esimerkiksi poikkeuksellisissa 
liiketoimintaolosuhteissa tai rakennustöiden vuoksi. Tämän täytyy olla mahdollista ilman, että 
rekisteröinnin voimassaolo päättyy. (Werner Langen)

Kemikaaliviraston pitäisi toiminnan yksinkertaistamiseksi ja prosessin keskittämiseksi 
huolehtia arviointitehtävistä ja sillä pitäisi yksin olla päätösvalta kaikissa arviointiin 
liittyvissä asioissa. Edellä 43 a artiklaan esitetyn tarkistuksen perusteella rekisteröinnin 
voimassaolon päättymistä voidaan pitää oikeutettuna vain, jos aineen valmistus on päättynyt 
lopullisesti. Useissa tilanteissa valmistus keskeytyy vain väliaikaisesti, esimerkiksi 
taloudellisten ongelmien tai tuotantotilojen rakentamisvaikeuksien vuoksi, ja rekisteröinnin 
olisi tällöin pysyttävä voimassa. Asia olisi ilmaistava tekstissä selvästi. Tarkistus liittyy 
muihin osaston VI (Aineiden arviointi) artikloihin esitettyihin tarkistuksiin. (Marcello 
Vernola)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 853
48 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on 
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tämän johdosta hänen 
rekisteröintinsä ei ole enää voimassa eikä 
kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos rekisteröijä jättää 

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on 
ilmoitettava siitä kemikaalivirastolle. Tämän 
johdosta rekisteröintiin liittyvien 
velvollisuuksien täyttäminen keskeytyy, ja 
kyseisenä aikana aineesta ei voida vaatia 
lisätietoja. Jos rekisteröijä lopettaa aineen 
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uuden rekisteröintihakemuksen. valmistamisen tai maahantuonnin 
lopullisesti, aineen rekisteröinnin 
voimassaolo päättyy vuoden kuluttua, ellei 
rekisteröijä siirrä oikeuksiaan kolmannelle 
ennen määräajan kulumista.

Or. de

Perustelu

Valmistus tai maahantuonti lopetetaan usein vain väliaikaisesti esimerkiksi poikkeuksellisissa 
liiketoimintaolosuhteissa tai rakennustöiden vuoksi. Tämän täytyy olla mahdollista ilman, että 
rekisteröinnin voimassaolo päättyy.

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

Tarkistus 854
48 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos rekisteröijä on lopettanut aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin, hänen on 
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tämän johdosta hänen 
rekisteröintinsä ei ole enää voimassa eikä 
kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos rekisteröijä jättää uuden 
rekisteröintihakemuksen.

2. Jos rekisteröijä on lopettanut täysin 
aineen valmistuksen tai maahantuonnin, 
hänen on ilmoitettava siitä 
kemikaalivirastolle. Tämän johdosta hänen 
rekisteröintinsä ei ole enää voimassa eikä 
kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos rekisteröijä jättää uuden 
rekisteröintihakemuksen.

Or. it

Perustelu

Prosessin yksinkertaistamiseksi ja keskittämiseksi kemikaaliviraston on huolehdittava 
arviointitehtävistä ja sillä on oltava yksinomaiset päätösvaltuudet kaikista 
arviointinäkökohdista. 43 a artiklaan ehdotetun muutoksen perusteella ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa valmistaja on lopettanut täysin toiminnan, voidaan pitää oikeutettuna, että 
rekisteröinti ei ole enää voimassa. On ollut joukko tapauksia, joissa tuotanto on päättynyt 
vain väliaikaisesti esim. taloudellisista ongelmista, laitteistoihin liittyvistä vaikeuksista tms. 
johtuen, jolloin rekisteröinnin voimassaolon päättyminen ei ole oikeutettua. Tämän olisi 
tultava selväksi tekstin perusteella. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 855
48 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijä voi lopettaa aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin 
päätösluonnoksen saatuaan. Siinä 
tapauksessa hänen on ilmoitettava siitä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, minkä 
seurauksena hänen rekisteröintinsä ei enää 
ole voimassa eikä kyseisestä aineesta voida 
enää vaatia lisätietoja, paitsi jos hän jättää 
uuden rekisteröintihakemuksen.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös, 
jos rekisteröijä lopettaa aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin 
päätösluonnoksen saatuaan.

Or. de

Perustelu

Valmistus tai maahantuonti lopetetaan usein vain väliaikaisesti esimerkiksi poikkeuksellisissa 
liiketoimintaolosuhteissa tai rakennustöiden vuoksi. Tämän täytyy olla mahdollista ilman, että 
rekisteröinnin voimassaolo päättyy.

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

Tarkistus 856
48 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Rekisteröijä voi lopettaa aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin 
päätösluonnoksen saatuaan. Siinä 
tapauksessa hänen on ilmoitettava siitä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, minkä 
seurauksena hänen rekisteröintinsä ei enää 
ole voimassa eikä kyseisestä aineesta voida 
enää vaatia lisätietoja, paitsi jos hän jättää 
uuden rekisteröintihakemuksen.

3. Rekisteröijä voi lopettaa täysin aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin 
päätösluonnoksen saatuaan. Siinä 
tapauksessa hänen on ilmoitettava siitä 
kemikaalivirastolle, minkä seurauksena 
hänen rekisteröintinsä ei enää ole voimassa 
eikä kyseisestä aineesta voida enää vaatia 
lisätietoja, paitsi jos hän jättää uuden 
rekisteröintihakemuksen.

Or. it

Perustelu

Prosessin yksinkertaistamiseksi ja keskittämiseksi kemikaaliviraston on huolehdittava 
arviointitehtävistä ja sillä on oltava yksinomaiset päätösvaltuudet kaikista 
arviointinäkökohdista. 43 a artiklaan ehdotetun muutoksen perusteella ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa valmistaja on lopettanut täysin toiminnan, voidaan pitää oikeutettuna, että 
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rekisteröinti ei ole enää voimassa. On ollut joukko tapauksia, joissa tuotanto on päättynyt 
vain väliaikaisesti esim. taloudellisista ongelmista, laitteistoihin liittyvistä vaikeuksista tms. 
johtuen, jolloin rekisteröinnin voimassaolon päättyminen ei ole oikeutettua. Tämän olisi 
tultava selväksi tekstin perusteella. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 857
48 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Edellä olevan 1, 2 ja 3 kohdan 
säännöksiä sovelletaan myös, jos 
kemikaalivirasto on laatinut 44 artiklassa 
tarkoitetun päätösluonnoksen. 

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistusesitykseen. 

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

Tarkistus 858
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaalivirasto tiedottaa 
päätösluonnoksistaan 39, 40, 41, 43 43 a ja 
44 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille. 

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisesti muiden tarkistusten kanssa siihen, että koko 
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arviointiprosessi keskitetään kemikaalivirastolle. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden 
arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 859
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaalivirasto jakelee 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisen päätösluonnoksensa 
tai jäsenvaltion esittelijäelimen laatiman 
päätösluonnoksen ja mahdolliset 
asianosaisten, Euroopan eläinkokeita 
korvaavien menetelmien 
kehittämiskeskuksen (ECVAM), 
rekisteröijän tai jatkokäyttäjän 
huomautukset ja täsmennettävä 
jäsenvaltioille, miten ne on otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Muutettu versio eri esittäjien jättämästä uudesta 49 artiklaan tehdystä tarkistuksesta (1–
4 kohdat), jonka ensimmäisessä kappaleessa on muutos. 

Huomautusten jakeluun olisi otettava mukaan muiden asianosaisten ja ECVAM:n 
huomautukset (Caroline Lucas ym.)

Liittyy 39 artiklan 1 a kohtaan, 39 artiklan 1 b kohtaan ja 39 artiklan 2 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin. 39 artiklan 1a ja 1b kohtien mukaiset huomaukset olisi toimitettava yhdessä 
rekisteröijän ja jatkokäyttäjän huomautusten kanssa kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi. (Chris Davies) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 860
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 
kemikaalivirastolle tiedoksi 39, 40 tai 
44 artiklan mukainen päätösluonnoksensa 
ja mahdolliset rekisteröijän tai 

1. Kemikaalivirasto jakelee 
päätösluonnoksensa sekä 40, 41, 43, 
43 a a ja 44 artiklassa tarkoitetut 
huomautukset muiden jäsenvaltioiden 
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jatkokäyttäjän huomautukset ja 
täsmennettävä, miten ne on otettu 
huomioon. Kemikaalivirasto jakelee 
päätösluonnoksen sekä huomautukset 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

toimivaltaisille viranomaisille.

Or. de

Perustelu

Tarkistus johtuu siitä, että toimivalta on jäsenvaltion viranomaisen sijasta 
kemikaalivirastolla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Tarkistus 861
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kemikaalivirasto jakelee 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisen päätösluonnoksensa 
tai jäsenvaltion esittelijäelimen laatiman 
päätösluonnoksen ja mahdolliset 
rekisteröijän tai jatkokäyttäjän 
huomautukset ja täsmennettävä 
jäsenvaltioille, miten ne on otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan kemikaaliviraston roolia kemikaalien arvioinnissa 
käyttäen samalla parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen olemassa olevia resursseja ja 
etenkin jäsenvaltioissa jo olevia asiantuntijaresursseja. Liittyy samojen henkilöiden VI osaan 
esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 
34–36 ja 38–49.

Tarkistus kattaa etenkin mietintöluonnoksen tarkistuksen 44. (Guido Sacconi ym.)

Testausehdotusten ja asiakirja-aineiston tarkastamisen pitäisi kuulua kemikaalivirastolle –
joka nojautuu eurooppalaisten virastojen verkostoon ja arviointikeskuksiin – menettelyn 
yhdenmukaisuuden edistämiseksi ja erojen välttämiseksi. (Françoise Grossetête) 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Tarkistus 862
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 863
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle. 

Or. de

Perustelu

Katso 49 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 864
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle. 
Muutosehdotuksista on toimitettava kopio 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa 
jakelusta ehdottaa päätösluonnosta koskevia 
muutoksia kemikaalivirastolle.

Or. it

Perustelu

Ks. artiklan 49 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Tarkistus 865
49 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Tarkistus 866
49 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. fr

Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 867
49 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaaliviraston on 
tarkistettava ehdotus ja tehtävä siitä päätös 
15 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun 
30 päivän määräajan päättymisestä. 

Or. de

Perustelu

Tarkistus johtuu siitä, että toimivalta on jäsenvaltion viranomaisen sijasta 
kemikaalivirastolla. 

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

Tarkistus 868
49 ARTIKLAN 4 KOHTA
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4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se voi muuttaa 
päätösluonnosta. Kemikaalivirasto siirtää 
päätösluonnoksen sekä mahdolliset 
muutosehdotukset jäsenvaltioiden komitean 
käsiteltäväksi 15 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä. Kemikaalivirasto toimii 
samoin, jos se on tehnyt muutosehdotuksen 
2 kohdan mukaisesti.

4. Jos kemikaalivirasto saa 
muutosehdotuksen, se käsittelee sen ja voi 
tehdä päätöksen 15 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan 
päättymisestä. 

Or. it

Perustelu

Menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi kemikaaliviraston on oltava yksin 
vastuussa koko päätösprosessista. Jäsenvaltioiden komitean osallistuminen ja erityisesti 
mahdollinen yksimielisyysvaatimus saattaisi pysäyttää koko järjestelmän. Tämä tarkistus 
liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Marcello Vernola ja 
muut) 

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

Werner Langen

Tarkistus 869
49 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kemikaalivirasto antaa viipymättä 
mahdollisen muutosehdotuksen tiedoksi 
asianomaisille rekisteröijille tai 
jatkokäyttäjille, ja antaa heille 
mahdollisuuden esittää huomautuksia 
30 päivän kuluessa. Jäsenvaltioiden 
komitea ottaa kaikki saadut huomautukset 
huomioon.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi kemikaaliviraston on oltava yksin 
vastuussa koko päätösprosessista. Jäsenvaltioiden komitean osallistuminen ja erityisesti 
mahdollinen yksimielisyysvaatimus saattaisi pysäyttää koko järjestelmän. Tämä tarkistus 
liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Marcello Vernola ja 
muut) 
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Ks. 49 artiklan 1 kohtaan tehdyn Werner Langenin tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 870
49 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kemikaalivirasto antaa viipymättä 
mahdollisen muutosehdotuksen tiedoksi 
asianomaisille rekisteröijille tai 
jatkokäyttäjille, ja antaa heille 
mahdollisuuden esittää huomautuksia 
30 päivän kuluessa. Jäsenvaltioiden 
komitea ottaa kaikki saadut huomautukset 
huomioon.

5. Kemikaalivirasto antaa viipymättä 
mahdollisen muutosehdotuksen tiedoksi 
asianomaisille rekisteröijille tai 
jatkokäyttäjille, ja antaa heille 
mahdollisuuden esittää huomautuksia 
30 päivän kuluessa. 

Or. fr

Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Tarkistus 871
49 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen 
käsiteltäväksi yksimieliseen sopimukseen 
päätösluonnoksesta, kemikaalivirasto tekee 
päätöksen tämän sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
yksimieliseen sopimukseen, sen on 
annettava lausunto 81 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti 60 päivän kuluessa asian 
siirtämisestä sen käsiteltäväksi. 
Kemikaalivirasto toimittaa lausunnon 
komissiolle.

Or. it
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Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 kohtaan ja 49 artiklan 5 kohtaan tehtyjen tarkistusten perustelut. 

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Tarkistus 872
49 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Komissio laatii 60 päivän kuluessa 
lausunnon vastaanottamisesta luonnoksen 
päätökseksi, joka tehdään 130 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 kohtaan ja 49 artiklan 5 kohtaan tehtyjen tarkistusten perustelut. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 873
49 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 3 ja 6 kohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ks. 49 artiklan 1 ja 5 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 874
49 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 3 ja 6 kohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

8. Kemikaaliviraston päätöksiin voidaan 
hakea muutosta 87, 88 ja 89 artiklan 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

87–89 artiklan nojalla toimimista ei pidä rajoittaa ainoastaan tiettyjen kohtien mukaisesti 
tehtyihin päätöksiin, vaan muutoksenhaun on oltava aina mahdollista. Tämä tarkistus liittyy 
VI osaston (Aineiden arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 875
49 A ARTIKLA (uusi)

49 a artikla
Kemikaaliviraston tekemää arviointia 

koskevien päätösten tekeminen 
Jos kemikaalivirasto laatii 44 artiklassa 
tarkoitetun päätösluonnoksen, se toimittaa 
jäsenvaltioiden komitealle kyseisen 
päätösluonnoksen ja selvityksen siitä, miten 
se on ottanut huomioon rekisteröijän tai 
jatkokäyttäjän mahdollisesti esittämät 
kommentit. Tähän artiklaan sovelletaan 
49 artiklan 6, 7 ja 8 kohtaa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 38 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 876
50 ARTIKLAN OTSIKKO

Kustannusten jakaminen selkärankaisilla
suoritettavissa testeissä, kun rekisteröijien 
kesken ei ole päästy sopimukseen asiasta

Kustannusten jakaminen eläinkokeissa ja 
ilman eläimiä suoritettavissa testeissä, kun 

rekisteröijien kesken ei ole päästy 
sopimukseen asiasta

Or. en

Perustelu

Osa "yksi aine, yksi rekisteröinti" -ehdotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 877
50 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
suorittaa testin muiden puolesta, kaikkien 
osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

1. Jos useat saman aineen rekisteröijät 
ja/tai jatkokäyttäjät ovat toimittaneet 
testausehdotuksia, arvioinnin suorittava 
toimivaltainen viranomainen antaa heille 
mahdollisuuden päästä 30 vuorokauden 
aikana yhteisymmärrykseen siitä, kuka 
tekee tutkimuksen ja toimittaa sen. Jos yksi 
rekisteröijä tai jatkokäyttäjä tekee 
tutkimuksen muiden asianosaisten puolesta, 
kaikkien osapuolten on jaettava 
kustannukset tasan.

Or. en

Perustelu

On syytä antaa mahdollisuus päästä sopimukseen tutkimuksen suorittamisesta ja 
toimittamisesta. Tämä on komission kuulemisasiakirjan 41 kohdan 1 alakohdan mukaista. 
Toiseen lauseeseen ehdotetut muutokset parantavat tekstin laatua. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 878
50 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
suorittaa testin muiden puolesta, kaikkien 
osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

1. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
suorittaa testin muiden puolesta, kaikkien 
osapuolten on jaettava kustannukset.

Kemikaaliviraston on vahvistettava 
kustannusten jakoa koskevat avoimet ja 
oikeasuhtaiset perusteet. 

Or. it

Perustelu

Oikeasuhtaisten kustannusten määrittämiseksi on välttämätöntä, että kemikaalivirasto 
vahvistaa oikeudenmukaiset perusteet. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden arviointi) 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Alessandro Foglietta ja muut)

Oikeasuhtaisten kustannusten määrittämiseksi on välttämätöntä, että kemikaalivirasto 
vahvistaa oikeudenmukaiset perusteet. (Marcello Vernola ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 879
50 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jos sopimukseen ei päästä ja jos 
tutkimus koskee selkärankaisilla eläimillä 
tehtäviä kokeita, arvioinnin suorittava 
toimivaltainen viranomainen nimeää yhden 
rekisteröijän tai jatkokäyttäjän tekemään 
tutkimuksen. Tutkimuksen tehnyt 
rekisteröijä tai jatkokäyttäjä antaa 
tutkimuksen ja sen kustannuksia koskevat 
todisteet arvioinnin suorittavan 
toimivaltaisen viranomaisen käyttöön. 
Arvioinnin suorittava toimivaltainen 
viranomainen antaa muiden rekisteröijien 
ja/tai jatkokäyttäjien käyttöön jäljennöksen 
kyseisestä tutkimuksesta saatuaan todisteet, 
että muut rekisteröijät ja/tai jatkokäyttäjät 
ovat maksaneet tutkimuksen tehneelle 
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rekisteröijälle ja/tai jatkokäyttäjälle tämän 
ilmaiseman yhtä suuren osuuden 
kustannuksista. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on 28 artiklan 3 kohdan mukainen (sellaisena kuin se on muutettuna). Jos 
1 kohdassa mainittuun sovintoon ei päästä ja jos tutkimus koskee selkärankaisilla eläimillä 
tehtäviä kokeita, on syytä sisällyttää asiaa koskevat määräykset sen varmistamiseksi, että 
velvoitetta jakaa eläinkokeista saatavia tietoja noudatetaan ja että päällekkäistä testausta 
vältetään. Tämä on myös komission kuulemisasiakirjan 41 kohdan 3 alakohdan mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 880
50 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Jos muut rekisteröijät ja/tai 
jatkokäyttäjät eivät maksa omaa osuuttaan 
kustannuksista, he eivät saa rekisteröidä 
ainettaan. 

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 39a kappaleeseen, 25 artiklan 5a kohtaan, 28 artiklan 1c kohtaan ja 28 
artiklan 3a kohtaan. Sen varmistamiseksi, että velvoitetta jakaa eläinkokeista saatavia tietoja 
noudatetaan ja että päällekkäistä testausta vältetään, muut rekisteröijät ja/tai jatkokäyttäjät 
eivät saa jättää omaa osuuttaan maksamatta ja suorittaa myöhemmin päällekkäisiä 
eläinkokeita. 

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

Tarkistus 881
51 ARTIKLA 

Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa 
kemikaalivirastolle kertomus

Arviointia koskevien tietojen julkistaminen

Jokaisen jäsenvaltion on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä annettava 
kemikaalivirastolle kertomus edellisen 

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

kalenterivuoden aikana saavutetusta 
edistymisestä testausehdotusten ja asiakirja-
aineiston tarkasteluun sekä aineiden 
arviointiin liittyvien, sille kuuluvien 
velvollisuuksien täyttämisessä. 
Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot 
viipymättä verkkosivuillaan.

Jos jäsenvaltio on suorittanut itse 
arvioinnin, sen on julkaistava kertomus
kunkin vuoden helmikuun 28. päivään 
mennessä. 

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin kemikaaliviraston roolin kasvattamisesta arvioinnin yhteydessä.

Kemikaaliviraston ilmoitusvelvollisuuksien olisi edettävä yhtä jalkaa ehdotetun 
arviointiroolin kasvattamisen kanssa. Jos kemikaalivirastolle annetaan päävastuu 
asiakirjojen ja aineiden arvioinnissa, vastuuseen olisi kuuluttava myös näistä ilmoittaminen 
vuosikertomuksessa. 

Lopun lisäys liittyy samojen esittäjien 43a artiklan 1 kohtaan tekemään tarkistukseen, jotta 
jäsenvaltioille sälytettäisiin myös ilmoitusvelvollisuus arviointiensa tekemisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise 

Grossetête

Tarkistus 882
51 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa 
kemikaalivirastolle kertomus

Arviointia koskevien tietojen julkistaminen

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

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

Perustelu

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

Liittyy samojen henkilöiden VI osaan esittämiin tarkistuksiin. Tällä tarkistuspaketilla 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistukset 34–36 ja 38–49. (Guido Sacconi ym.)

Johdonmukaisuus aiempien tarkistusten kanssa. (Françoise Grossetête)

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

Tarkistus 883
51 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa 
kemikaalivirastolle kertomus

Kemikaaliviraston velvollisuus antaa 
kertomus edistymisestä

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

Kemikaaliviraston on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä annettava 
Euroopan komissiolle kertomus edellisen 
kalenterivuoden aikana saavutetusta 
edistymisestä testausehdotusten tarkasteluun 
liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä. 
Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot 
viipymättä verkkosivuillaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen niiden ehdotettujen muutosten kanssa, joilla pyritään 
keskittämään prosessia kemikaalivirastolle. Tämä tarkistus liittyy VI osaston (Aineiden 
arviointi) artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 884
51 ARTIKLA
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Jokaisen jäsenvaltion on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä annettava 
kemikaalivirastolle kertomus edellisen 
kalenterivuoden aikana saavutetusta 
edistymisestä testausehdotusten tarkasteluun 
liittyvien, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille kuuluvien 
velvollisuuksien täyttämisessä. 
Kemikaalivirasto julkaisee nämä tiedot 
viipymättä verkkosivuillaan.

Kemikaaliviraston on kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä annettava 
kertomus edellisen kalenterivuoden aikana 
saavutetusta edistymisestä testausehdotusten 
tarkasteluun liittyvien velvollisuuksiensa
täyttämisessä. Kemikaalivirasto julkaisee 
nämä tiedot viipymättä verkkosivuillaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus johtuu siitä, että toimivalta on jäsenvaltion viranomaisen sijasta 
kemikaalivirastolla. 


