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TARKISTUKSET 594-739 V OSA – VII OSASTO

Mietintöluonnos (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
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) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies

Tarkistus 594
52 ARTIKLA

Tämän osaston tavoitteena on taata 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet 
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai tekniikoilla.

Tämän osaston tavoitteena on taata, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet 
korvataan mahdollisuuksien mukaan 
soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
tekniikoilla. Jos kyseisenlaisia vaihtoehtoja 
ei ole saatavilla, mutta kyseisen aineen 
käytöstä yhteiskunnalle koituva hyöty 
ylittää siihen liittyvän riskin, tämän osaston 
tavoitteena on taata, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden käyttöä valvotaan 
asianmukaisesti ja että niiden vaihtoehtojen 
käyttöön rohkaistaan.

Or. en
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Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistus 50 uudelleen muotoiltuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 595
52 ARTIKLA

Tämän osaston tavoitteena on taata 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet 
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai tekniikoilla.

Tämän osaston tavoitteena on taata erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden riskien 
asianmukainen valvonta. 
Mahdollisuuksien mukaan kyseiset aineet 
on korvattava soveltuvilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai tekniikoilla. Tämä asetus 
perustuu periaatteeseen, jonka mukaan 
valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on varmistettava, että he 
valmistavat, saattavat markkinoille, tuovat 
maahan tai käyttävät sellaisia aineita, jotka 
eivät vaikuta haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön. Asetuksen 
säännökset perustuvat ennalta 
varautumisen periaatteeseen. 

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden korostamiseen ei ole aihetta. REACH sisältää jo vapaata liikkuvuutta 
koskevan lausekkeen (125 artikla) ja se nojaa perustamissopimuksen sisämarkkinoita 
koskevaan oikeusperustaan. Tässä nimenomaisessa osastossa on kyse haitallisiksi tiedettyjen 
kemikaalien käyttämisen sallimisesta siitä huolimatta. Ennalta varautumisen periaate on 
mainittu REACHin yleisissä säännöksissä, mutta on erityisen tärkeää sisällyttää kyseinen 
periaate luvallisuuteen liittyviin säännöksiin.

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

Tarkistus 596
52 ARTIKLA

Tämän osaston tavoitteena on taata 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla 

Tämän osaston tavoitteena on taata, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan
mahdollisuuksien mukaan soveltuvilla 
vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla tai 
että niille kehitetään kyseisenlaisia 
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aineilla tai tekniikoilla. vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Luvan myöntämisen tarkoituksena ei niinkään ole sisämarkkinoiden toiminnan 
varmistaminen, vaan terveyden ja ympäristön suojeleminen, mikä tavoite on kaiken EU:n 
lainsäädännön perusteena, mutta joka ei liity mihinkään yksittäiseen REACH-säännökseen.
Luvanvaraisuus takaa suojelun korkean tason vain, jos sillä pyritään korvaamaan erityistä 
huolta aiheuttavat aineet soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla. 'Asianmukaisen valvonnan' 
ajatuksen säilyttäminen tukee vaarallisten aineiden käytön ja päästämisen jatkamista niiden 
sosiaalis-taloudellisesta merkityksestä piittaamatta ja turvallisempien vaihtoehtojen 
saatavuudesta huolimatta.

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

Tarkistus 597
52 ARTIKLA

Tämän osaston tavoitteena on taata 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet 
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai tekniikoilla.

Tämän osaston tavoitteena on taata ensiksi, 
että erityistä huolta aiheuttavat aineet 
korvataan mahdollisuuksien mukaan 
soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
tekniikoilla. Toiseksi, jos vaihtoehtoja ei ole 
saatavilla, mutta kyseisen aineen käytöstä 
yhteiskunnalle koituva hyöty ylittää 
merkittävästi siihen liittyvän riskin, tämän 
osaston tavoitteena on taata, että erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden käyttöä
valvotaan asianmukaisesti ja että, 
kolmanneksi, niille kehitetään 
vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Ehkäiseminen on parempi kuin parantaminen. Korvaamisen on oltava etusijalla "riittävään 
hyvään hallintaan" nähden torjunta-aineita, tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamista 
sähkölaitteissa ja työntekijöiden terveyttä koskevien säädösten mukaisesti. "Riittävän hyvän 
hallinnan" asettaminen etusijalle lisäisi ympäristön kannalta erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden sosioekonomisista vaikutuksista ja mahdollisista turvallisemmista vaihtoehdoista 
piittaamatonta käyttöä ja päästöjä. Korvaamisen on oltava etusijalla, ja hallintaa on 
käytettävä vain siinä tapauksessa, että korvaavia aineita ei ole käytettävissä ja että aineella 
on merkittäviä sosioekonomisia vaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 598
52 A ARTIKLA (uusi)

52 a artikla
Korvaamista olisi harkittava prosessin 
päätteeksi kemikaaliviraston toteuttaman 
arvioinnin jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että korvaamiseen päädytään vasta sitten, kun prosessi on 
käyty läpi, korvaamisella ei voida aloittaa mitään. Uusien aineiden olisi täytettävä samat 
vaatimukset kuin korvatut aineetkin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 599
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä 
ei saa saattaa markkinoille johonkin 
käyttötarkoitukseen eikä itse käyttää ainetta, 
joka sisältyy liitteeseen XIII, jos:

1. Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä 
ei saa saattaa markkinoille tai viedä maasta 
johonkin käyttötarkoitukseen eikä itse 
käyttää ainetta, joka sisältyy liitteeseen XIII, 
jos:

Or. en

Perustelu

Näitä säännöksiä olisi sovellettava myös silloin, kun EU:ssa toimiva yritys valmistaa ainetta, 
mutta ei tuo sitä markkinoille EU:ssa vaan sen sijaan vie sen suoraan maasta.

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

Tarkistus 600
53 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) kyseisen aineen sellaiselle käyttötavalle 
(käyttötavoille) sellaisenaan tai 

Poistetaan.
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valmisteessa tai sen sisällyttämiselle 
tuotteeseen, jonka vuoksi aine on saatettu 
markkinoille tai johon hän käyttää kyseistä 
ainetta itse, ei ole myönnetty poikkeusta 
liitteen XIII lupavaatimuksesta 55 artiklan 
2 kohdan mukaisesti; tai

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyä koskevia kattavia poikkeuksia ei pitäisi sallia, koska se tarkoittaa luvan 
myöntämistä ilman, että tapauskohtaisesti arvioidaan kyseisten käyttöjen etuja tai haittoja tai 
mahdollisten vaihtoehtojen saatavuutta. Näin ohitetaan kolme olennaista tekijää, jotka 
lupavaatimuksella oli tarkoitus ottaa käyttöön: korvaaminen silloin, kun vaihtoehto on 
olemassa; käytön jatkamisen oikeutus; päätöksenteon avoimuus (Carl Schlyter & muut).

Näin varmistetaan johdonmukaisuus (55 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan ja 
1 kohdan e alakohdan poistaminen erityiskäyttöä koskevan poikkeuksen välttämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että lupamenettely muodostaa kattavat puitteet kaikille erityistä huolta 
aiheuttaville ja luvan myöntämiselle asetetut kriteerit täyttäville kemikaaleille (Dorette 
Corbey).

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

Tarkistus 601
53 ARTIKLAN 2 A KOHTA 2 a (uusi)

2 a. Liitteeseen XIII sisällytettyä ainetta 
sisältävän tuotteen maahantuontia ja 
markkinoille asettamista on pidettävä 
kyseisen aineen käyttämisenä.

Or. en

Perustelu

Näiden lupamenettelyyn liittyvien vaatimusten on koskettava myös tuotteita, ei ainoastaan itse 
aineita. Tuotteiden tuojilla on oltava samat velvoitteet ja heiltä ei voida vaatia vähempää, 
sillä aineet ovat osa tuotetta. Ellei tätä korjata, saatetaan aiheuttaa vaaraa terveydelle ja 
ympäristönsuojelulle sekä tiettyjen teollisuudenalojen kilpailukyvylle (Jonas Sjöstedt).

Reach-ehdotuksessa ei yksilöidä määräyksiä erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävien 
luvanvaraisten tuotteiden maahantuonnille. Tuotteiden maahantuojilla on oltava samat 
velvollisuudet kuin muillakin EU:ssa toimivilla tuottajilla, jotta ympäristöä ja ihmisten 
terveyttä voidaan suojella tehokkaasti. Ellei tätä korjata, saatetaan aiheuttaa vaaraa 
terveydelle ja ympäristönsuojelulle sekä tiettyjen teollisuudenalojen kilpailukyvylle. (Carl 
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Schlyter & muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Anne Laperrouze

Tarkistus 602
53 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineiden 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä eikä tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, kun määrät eivät ylitä yhtä 
tonnia vuodessa.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineiden 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä eikä tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettyjen aineiden osalta olisi tehtävä 
poikkeus, sillä REACHin tulisi koskea ainoastaan aineita, jotka on valmistettu yhteisössä ja 
tuotu yhteisön markkinoille. Tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä käytettyjä aineita ei pitäisi rajoittaa yhteen tonniin. Tämä haittaisi innovointia.

Tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen osalta olisi tehtävä poikkeus, sillä REACHin tulisi 
koskea ainoastaan aineita, jotka on valmistettu yhteisössä ja tuotu yhteisön markkinoille. 
Tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettyjä aineita ei pitäisi 
rajoittaa yhteen tonniin, jotta ei vaaranneta etukäteen kokeiluissa ja ajan tasalla 
saattamisessa tarvittavien aineiden määrien saatavuutta (Anne Laperrouze).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 603
53 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineiden 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä eikä tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, kun määrät eivät ylitä yhtä 
tonnia vuodessa.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta aineiden 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä eikä tuote- ja 
prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja 
kehittämisessä, kun määrät ovat tuote- ja 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen vaadittavia.

Or. de
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Perustelu

Tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä ja tuote- ja prosessisuuntautuneessa 
tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettävien aineiden määrää ei pitäisi rajata yhteen tonniin. 
Se haittaisi innovointeja.

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

Tarkistus 604
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

5. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
seuraaviin aineiden käyttötapoihin:

5. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
seuraaviin aineiden käyttötapoihin, 
edellyttäen, että niissä tarkoitetuilla 
toimenpiteillä tarjotaan suojelun taso, joka 
vastaa vähintään osastossa VII vahvistettua 
suojelun tasoa:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella puututaan siihen, että 53 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin poikkeuksiin 
sovelletaan eritasoista sääntelyä ja asetetaan lupamenettely yhteiseksi normiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, 

Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 605
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen a-f alakohta: nämä aineet olisi jätettävä REACHin koko 
soveltamisalan ulkopuolelle, katso 2 artikla.

Tarkistus liittyy 2, 4 ja 8 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 606
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) käyttö aktiivisina direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvina
kasvinsuojeluaineina;

Or. en

Perustelu

Tiukka lupamenettely on REACHin olennainen osa. Vain siten yrityksillä on kannustin 
innovoida ja etsiä vaihtoehtoja erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien käytölle. Poikkeusten 
luetteloa ei voida hyväksyä. Mikäli aineen käytön sallimiselle on olemassa perusteltu syy, on 
lupa hankittavissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, 

Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 607
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen a-f alakohta: nämä aineet olisi jätettävä REACHin koko 
soveltamisalan ulkopuolelle, katso 2 artikla.

Tarkistus liittyy 2, 4 ja 8 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 608
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) käyttö aktiivisina direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvina biosidituotteina;
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biosidituotteissa;

Or. en

Perustelu

Tiukka lupamenettely on REACHin olennainen osa. Vain siten yrityksillä on kannustin
innovoida ja etsiä vaihtoehtoja erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien käytölle. Poikkeusten 
luetteloa ei voida hyväksyä. Mikäli aineen käytön sallimiselle on olemassa perusteltu syy, on 
lupa hankittavissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, 

Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 609
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN C ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen a-f alakohta: nämä aineet olisi jätettävä REACHin koko 
soveltamisalan ulkopuolelle, katso 2 artikla.

Tarkistus liittyy 2, 4 ja 8 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Jonas Sjöstedt, 

Anne Laperrouze, Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 610
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Katso edelliset tarkistukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, 

Dagmar Roth-Behrendt 

Tarkistus 611
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) käyttö direktiivin 70/524/ETY 
soveltamisalaan kuuluvina rehujen 
lisäaineina;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso edelliset tarkistukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, 

Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 612
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) käyttö päätöksen 1999/217/EY 
soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden 
aromiaineina;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso edellinen tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt , Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Frédérique Ries, Chris Davies 

Tarkistus 613
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN G ALAKOHTA

(g) käyttö tehtaalla käytettävänä eristettynä 
välituotteena tai kuljetettavana eristettynä 
välituotteena;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tiukka lupamenettely on REACHin olennainen osa. Vain siten yrityksillä on kannustin 
innovoida ja etsiä vaihtoehtoja erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien käytölle. Poikkeusten 
luetteloa ei voida hyväksyä. Mikäli aineen käytön sallimiselle on olemassa perusteltu syy, on 
lupa hankittavissa (Jonas Sjöstedt).

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit täyttävät välituotteet voivat aiheuttaa 
huomattavia kielteisiä seurauksia ja siksi niitä ei olisi jätettävä lupamenettelyn ulkopuolelle 
(Carl Schlyter & muut).

On tärkeää ottaa huomioon kyseisten kemikaalien käytön suuri monimuotoisuus erityisesti 
siltä osin, kuin on kyse lainsäädännöstä, joka ei koske aineiden ympäristövaatimuksia tai 
muista mahdollisista päästön tai altistumisen lähteistä. Esimerkiksi lauseke, joka jättää 
eristetyt välituotteet lupamenettelyn ulkopuolelle, olisi poistettava, ottaen huomioon, että 
kuljetuksen aikana ja tehtaan ulkopuolella tapahtuvat päästöt voivat olla erittäin huomattavia 
(53 artiklan 5 kohdan g alakohta) (Frédérique Ries & muut).

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 614
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN G ALAKOHTA

(g) käyttö tehtaalla käytettävänä eristettynä 
välituotteena tai kuljetettavana eristettynä 
välituotteena;

(g) käyttö tehtaalla käytettävänä eristettynä 
välituotteena tai kuljetettavana eristettynä 
välituotteena, myös silloin, kun niitä 
valmistetaan tai tuodaan maahan yli 
1000 tonnia vuodessa;

Or. it
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Perustelu

Olisi täsmennettävä, että kuljetettavia eristettyjä välituotteita ovat myös ne, joiden määrä 
ylittää 1000 tonnia vuodessa. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" –
artikloita koskeviin tarkistuksiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 615
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN H ALAKOHTA

(h) käyttö Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/70/EY1

soveltamisalaan kuuluvana 
moottoripolttoaineena;

Poistetaan.

____________

1EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

Or. en

Perustelu

Tiukka lupamenettely on REACHin olennainen osa. Vain siten yrityksillä on kannustin 
innovoida ja etsiä vaihtoehtoja erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien käytölle. Poikkeusten 
luetteloa ei voida hyväksyä. Mikäli aineen käytön sallimiselle on olemassa perusteltu syy, on 
lupa hankittavissa (Jonas Sjöstedt).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt , Werner Langen

Tarkistus 616
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I ALAKOHTA

(i) käyttö polttoaineena siirrettävissä tai 
kiinteissä mineraaliöljytuotteiden 
polttolaitoksissa sekä käyttö polttoaineena 
suljetuissa järjestelmissä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso edellinen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen , 

Anne Laperrouze

Tarkistus 617
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) Aineet, jotka eivät kuulu 
rekisteröintivaatimuksen piiriin.

Or. en

Perustelu

Uusi i a kohta: lupamenettely olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan rekisteröityjä aineita. 
Näin ollen poikkeusten, joita sovelletaan rekisteröinnissä, pitäisi koskea myös 
lupamenettelyä.

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 618
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) mineraalien, malmien, tiivisteiden ja 
metalliseosten käyttö silloin, kun ne 
kuljetetaan direktiivin 96/61/EY 
soveltamisalaan kuuluviin laitoksiin tai 
niitä käsitellään niissä ja kun niihin 
sovelletaan myös työntekijöiden ja 
kansalaisten terveyden suojelua koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä, paitsi kun on kyse 
aineista, jotka kuuluvat erityisen 
kemikaalisääntelyn piiriin.

Or. en

Perustelu

Malmit, tiivisteet ja seokset, jotka eivät muodosta vaaraa kansanterveydelle tai ympäristölle, 
pitäisi jättää rekisteröinti- ja lupavaatimusten ulkopuolelle. Koska ne esiintyvät luonnossa ei 
sen enempää rekisteröinnillä kuin luvanvaraisuudellakaan olisi vaikutusta huolta 
aiheuttavien aineiden esiintymiseen tai määriin mineraaleissa. Pelkästään niiden poistaminen 
rekisteröintivaatimuksen piiristä ei helpottaisi hallinnollista taakkaa, koska ehdotuksen 
nykymuodon mukaan rekisteröintivaatimusta koskeva poikkeus ei automaattisesti tarkoita, 
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että myös lupamenettelystä poiketaan.

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

Tarkistus 619
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) massiivisessa olomuodossa olevien 
metallien, seokset mukaan lukien, käyttö 
ottaen huomioon direktiivin 67/548/ETY 
liitteen VI kohdan 8.3 ja 9.3 mukaisen 
pakkausmerkintöjä koskevan poikkeuksen.

Or. en

Perustelu

Useimmat 'massiivisessa olomuodossa' olevat metallit ja metalliseokset muodostavat, niiden 
luonteesta johtuen, vain vähäisen riskin, toisin kuin esimerkiksi jauheisessa muodossa olevat. 
Ne pitäisi näin ollen voida arvioida yksinkertaistetussa menettelyssä, ellei ole olemassa 
viitteitä mahdollisista riskeistä, joiden perusteella on syytä toteuttaa tarkempi arviointi. 
Metallien, erityisesti metalliseosten, käyttötapojen tavattoman suuri määrä (noin 30 000) 
voisi musertaa lupamenettelyprosessin, ellei yksinkertaistettua järjestelmää ole käytettävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 620
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

i a) käyttö direktiivin 91/157/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa paristoissa.

Or. de

Perustelu

Aineiden käyttöä paristoissa säädellään jo VIII osastossa ja direktiivissä 91/157/EY. Tämän 
vuoksi lupamenettelyä ei sovelleta niihin.



AM\565935FI.doc 15/95 PE 357.823v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies , Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller

Tarkistus 621
53 ARTIKLAN 5 KOHDAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. siinä määrin kuin näillä toimenpiteillä 
päästään vähintään yhtä tiukkaan 
valvontaan kuin VII osaston toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon kyseisten kemikaalien käytön suuri monimuotoisuus erityisesti 
siltä osin, kuin on kyse lainsäädännöstä, joka ei koske aineiden ympäristövaatimuksia tai 
muista mahdollisista päästön tai altistumisen lähteistä. Esimerkiksi lauseke, joka jättää 
eristetyt välituotteet lupamenettelyn ulkopuolelle, olisi poistettava, ottaen huomioon, että 
kuljetuksen aikana ja tehtaan ulkopuolella tapahtuvat päästöt voivat olla erittäin huomattavia 
(53 artiklan 5 kohdan g alakohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 622
53 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Valmistaja, maahantuoja tai 
jatkokäyttäjä voi nimetä kolmannen 
osapuolen, jonka vastuulla on tässä 
osastossa vahvistettujen velvoitteiden 
täyttäminen valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän puolesta.

Or. nl

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että on mahdollista turvautua kolmanteen osapuoleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 623
53 ARTIKLAN 5 B KOHTA (uusi)



PE 357.823v01-00 16/95 AM\565935FI.doc

FI

5 b. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
säännöksiä ei sovelleta mineraaleihin, 
malmeihin, tiivisteisiin tai metalliseoksiin 
silloin, kun kyseiset aineet kuljetetaan 
direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluviin laitoksiin tai niitä käsitellään 
kyseisissä laitoksissa.

Or. nl

Perustelu

Mineraaleihin, malmeihin, tiivisteisiin ja seoksiin ei sovelleta lupavaatimusta.

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

Tarkistus 624
53 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Niiden aineiden osalta, jotka ovat 
luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että 
ne täyttävät 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan a, b, ja c alakohdan mukaiset 
perusteet, tai sen vuoksi, että ne 
tunnistetaan 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan f alakohdan mukaisesti ainoastaan 
ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen 
takia, tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta seuraaviin käyttötapoihin:

Poistetaan.

(a) käyttö direktiivin 76/768/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa kosmeettisissa 
valmisteissa;

(b) käyttö direktiivin 89/109/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvissa tarvikkeissa.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyä koskevia kattavia poikkeuksia ei pitäisi sallia, koska se tarkoittaa luvan 
myöntämistä ilman, että tapauskohtaisesti arvioidaan kyseisten käyttöjen etuja tai haittoja tai 
mahdollisten vaihtoehtojen saatavuutta. Näin ohitetaan kaksi olennaista tekijää, jotka 
lupavaatimuksella oli tarkoitus ottaa käyttöön: käytön jatkamisen oikeutus ja päätöksenteon 
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avoimuus.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 625
53 ARTIKLAN 6 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

6. Niiden aineiden osalta, jotka ovat 
luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että ne 
täyttävät 54 artiklan ensimmäisen kohdan a, 
b, ja c alakohdan mukaiset perusteet, tai sen 
vuoksi, että ne tunnistetaan 54 artiklan 
ensimmäisen kohdan f alakohdan 
mukaisesti ainoastaan ihmisten terveydelle 
aiheutuvien vaarojen takia, tämän artiklan 1 
ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
käyttötapoihin:

6. Niiden aineiden osalta, jotka ovat 
luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että ne 
täyttävät 54 artiklan ensimmäisen kohdan a, 
b, ja c alakohdan mukaiset perusteet 
ainoastaan ihmisten terveydelle aiheutuvien
vaarojen takia, tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa 
ei sovelleta seuraaviin käyttötapoihin:

Or. it

Perustelu

Ei ole olemassa perusteita hormonitoiminnan tuhoavan ominaisuuden määrittelemiseksi. 
Muiden kuin 54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
yksilöimisen on tapahduttava tieteellisten todisteiden perusteella, jotta ei tehtäisi 
sattumanvaraisia päätöksiä. B alakohdassa tarkoitetut aineet on sitä paitsi jo suljettu 
soveltamisalan ulkopuolelle artiklaa 2 koskevassa tarkistuksessa. Lisäksi aineet, joita jo 
säädellään asiaa koskevassa ja asianmukaisesti huomioon otetussa lainsäädännössä, on 
jätettävä REACH-direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä tarkistus liittyy muihin 
VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

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

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

Tarkistus 626
53 ARTIKLAN 6 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) käyttö direktiivin 89/109/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvissa tarvikkeissa.

Poistetaan.
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Or. it

Perustelu

Ei ole olemassa perusteita hormonitoiminnan tuhoavan ominaisuuden määrittelemiseksi. 
Muiden kuin 54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
yksilöimisen on tapahduttava tieteellisten todisteiden perusteella, jotta ei tehtäisi 
sattumanvaraisia päätöksiä. B alakohdassa tarkoitetut aineet on sitä paitsi jo suljettu 
soveltamisalan ulkopuolelle artiklaa 2 koskevassa tarkistuksessa. Lisäksi aineet, joita jo 
säädellään asiaa koskevassa ja asianmukaisesti huomioon otetussa lainsäädännössä, on 
jätettävä REACH-direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä tarkistus liittyy muihin 
VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin (Marcello Vernola ja muut).

Tarkistus on seurausta ehdotetuista muutoksista 2 artiklaan (Dagmar Roth-Behrendt).

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

Tarkistus 627
53 ARTIKLAN 7 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Tarkistus 628
53 ARTIKLAN 7 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) jäljempänä 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden osalta, jos 0,1 prosentin 
pitoisuusraja alittuu;

(a) jäljempänä 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden osalta, jos 0,1 prosentin 
pitoisuusraja alittuu;



AM\565935FI.doc 19/95 PE 357.823v01-00

FI

Or. it

Perustelu

Muiden kuin 54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
yksilöimisen on tapahduttava tieteellisten todisteiden perusteella, jotta ei tehtäisi 
sattumanvaraisia päätöksiä. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" –
artikloita koskeviin tarkistuksiin.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Werner Langen, Anne 
Laperrouze

Tarkistus 629
53 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun 
ainetta käytetään joko sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa ja sen osalta 
noudatetaan liitteessä XVI tai 
liitteessä XVII esitettyjä perusteita tai 
rajoituksia.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että päätöksistä, jotka EU:n ministerineuvosto ja Euroopan 
parlamentti ovat tehneet direktiivin 76/769/ETY nojalla tai joita komissio tekee 
tulevaisuudessa 130 artiklassa (komitologia) tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ei pitäisi 
enää käydä keskusteluja. Ei pitäisi jättää komission harkintavaltaan päättää, myönnetäänkö 
aineille ja käyttötavoille, joita jo säädellään, poikkeuksia ja missä määrin. Tämä tarkistus 
liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin (Marcello 
Vernola ja muut, Alessandro Foglietta ja muut).

Ehdotetussa uudessa 53 artiklan 8 kohdassa selvennetään, että ministerien neuvoston ja 
parlamentin direktiivin 76/769/ETY mukaisesti tai tulevaisuudessa komission 130 artiklan 
mukaisesti ilmoittaman menettelyn (komitologia) mukaisesti tehtyjä päätöksiä ei pitäisi enää 
ottaa käsiteltäviksi. Sitä, missä määrin aineet ja käyttötavat, joista jo on olemassa 
säännöksiä, olisi jätettävä näiden säännösten ulkopuolelle, ei saisi jättää komission 
harkinnan varaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 630
53 A ARTIKLA(uusi)

53 A ARTIKLA
Liite XIII (a) on luettelo aineista, joiden 
tiedetään täyttävän 54 artiklassa vahvistetut 
kriteerit ja joita koskevaa lupamenettelyä ei 
ole käynnistetty. Lupamenettelyn 
käynnistämisen jälkeen kyseiset aineet 
luetteloidaan liitteessä XIII (b) 55 artiklan 
1 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi, jatkokäyttäjien toteuttamien vapaaehtoisten toimien edistämiseksi 
ja turvallisempia vaihtoehtoja koskevien innovointien rohkaisemiseksi olisi kaikki aineet, 
jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit, lisättävä välittömästi 
lupamenettelyehdokkaiden luetteloon (= liite XIII (a)).

Myöhemmin, kemikaaliviraston määritettyä ensisijaisuuden, aineet siirretään 
liitteeseen XIII (b), jossa täsmennetään lupamenettelyhakemusten lopetuspäivät ja määräajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 631
53 A ARTIKLA(uusi)

53 a artikla
Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIII sisältää luettelon luvanvaraisista 
aineista. Liitteessä XIIIa oleva luettelo 
sisältää aineet, joille haetaan lupaa ja joita 
koskeva menettely on käynnissä. Kun 
lupamenettely on saatu päätökseen, aineet 
sisällytetään liitteessä XIIIb olevaan 
luetteloon 55 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Nämä 
luettelot julkaistaan kemikaaliviraston 
Internet-sivuille.
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Or. it

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään mietintöluonnoksen tarkistusta 51. Kun luettelot julkaistaan, 
lupamenettelystä tulee avoimempi ja jälleenmyyjät voivat huolehtia paremmin 
toimituksistaan. Tällä vältetään myös kiellettyjen kemiallisten tuotteiden pysyminen 
markkinoilla.

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

Tarkistus 632
54 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

Seuraavat aineet voidaan sisällyttää
liitteeseen XIII jäljempänä 55 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen:

Seuraavat aineet on sisällytettävä
liitteeseen XIII (a) jäljempänä 56 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta nykyisten tai 
tulevien rajoitusten soveltamiseen:

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy osittain uutta 53 a artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Kun otetaan huomioon ehdokasluettelon käyttöönotto, on luetteloon sisällyttämistä koskevaa 
menettelyä muutettava.

Tarkistus 634
54 ARTIKLAN A KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Suunnittelun varmuuden parantamiseksi olisi aineet, jotka on luokiteltu tai joista on ainakin 
tehty asianmukainen tieteellinen arviointi, sisällytettävä lupamenettelyyn (Holger Krahmer).

Ennen kuin aineelle myönnetään lupa on tehtävä oikeudellisesti sitova päätös sen 
luokittelusta (aineen CMR-luokkaan 1 tai 2 sijoittavan yhdenmukaisen luokituspäätöksen 
perusteella), muutoin mitätöitäisiin aineiden luokittelemisesta CMR-luokkaan 1 tai 2 
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vastaavan (vastaavien) jäsenvaltion komitean (jäsenvaltioiden komiteoiden) tekemä päätös 
(tekemät päätökset). Oikeusvarmuus on varmistettava, varsinkin kun on kyse 
maailmanlaajuisesta kaupasta. Tämä tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, jotka koskevat 
VII osastoon; Lupamenettely sisältyviä artikloja (Alessandro Foglietta ja muut, Marcello 
Vernola ja muut).

Ennen kuin aineelle myönnetään lupa on tehtävä norminmukaisen luokituspäätöksen 
perusteella oikeudellisesti sitova päätös sen luokittelemisesta CMR-luokkaan 1 tai 2 (EU, 
tulevaisuudessa GHS), muutoin mitätöitäisiin aineiden luokittelemisesta CMR-luokkaan 1 tai 
2 vastaavan (vastaavien) jäsenvaltion komitean (jäsenvaltioiden komiteoiden) tekemä päätös 
(tekemät päätökset). Oikeusvarmuus on varmistettava, myös kun on kyse maailmanlaajuisesta 
kaupasta (Horst Schnellhardt).

REACHin toiminnan kannalta on olennaista, että lupamenettelyssä keskitytään vain sellaisiin 
kemikaaleihin, joiden on tieteellisesti osoitettu vaikuttavan kielteisesti ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön. Lupamenettelyä olisi sovellettava vain niihin kemikaaleihin, jotka muodostavat 
todellisen riskin niiden oletettujen, rekisteröintiasiakirjoissa ilmoitettujen käyttöjen 
perusteella. Pelkästään se seikka, että kemikaali on luonteeltaan vaarallinen, ei pitäisi johtaa 
lupamenettelyyn, joka on kallis ja byrokraattinen, ellei jatkokäyttäjille voida odottaa tai
olettaa koituvan todellista vaaraa. 
Siksi on hyvin tärkeää, että erittäin valvotuissa tai vähäisen altistuksen / vähäisen riskin 
teollisuusprosesseissa käytetyt kemikaalit ovat sallittuja. Kyseisten aineiden käyttöön sisältyy 
vain vähäinen tai olematon riski työntekijöille, suurelle yleisölle tai ympäristölle. REACHin 
toimivuuden parantamiseksi olisi "riittävän hyvin hallinnassa olevat riskit", joiden osalta 
lupa myönnetään, määriteltävä selkeästi niin, että ne käsittävät vähäisen altistuksen / 
vähäisen riskin teollisuusprosessit. (Liam Aylward).
Aineesta on oltava voimassa oleva luokittelupäätös (EU:ssa tai tulevaisuudessa 
kansainvälisesti hyväksytyn yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän 
mukainen) ennen kuin siitä tehdään luvanvarainen. Muussa tapauksessa luokittelusta yhteisön 
tasolla vastaavat tahot ohitettaisiin. Kaikkea oikeudellista epävarmuutta on vältettävä, 
erityisesti mitä tulee kansainväliseen kauppaan. Muiden kuin a–e-alakohdissa lueteltujen 
aineiden mukaan ottaminen ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Se käynnistäisi 
luvanmyöntämismenettelyn, jossa luvat myönnettäisiin ristiriitaisilla perusteilla, mikä johtaisi 
oikeudelliseen epävarmuuteen (Anne Laperrouze).

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 633
54 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

Seuraavat aineet voidaan sisällyttää 
liitteeseen XIII jäljempänä 55 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen:

Seuraavat aineet sisällytetään liitteeseen 
XIIIa jäljempänä 56 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen:
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Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan vastaava osa esittelijän jättämästä tarkistuksesta 52.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Liam Aylward, Anne Laperrouze

Tarkistus 635
54 ARTIKLAN B KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso edellinen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Liam Aylward, Anne Laperrouze

Tarkistus 636
54 ARTIKLAN C KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso edellinen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 637
54 ARTIKLAN C A KOHTA (uusi)

(c a) aineet, jotka täyttävät 
herkistysluokkaan kuuluvien aineiden 
luokitusperusteet direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Herkistävät ja erittäin voimakkaat kroonisia vaikutuksia aiheuttavat myrkylliset aineet olisi 
sisällytettävä lupamenettelyn piiriin.

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

Tarkistus 638
54 ARTIKLAN C B KOHTA (uusi)

(c b) aineet, jotka täyttävät 
haitallisuusluokkaan kuuluvien aineiden 
luokitusperusteet direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti ja jotka ovat erittäin 
voimakkaita hengitysteihin kroonisesti 
vaikuttavia myrkyllisiä aineita T, R 48;

Or. en

Perustelu

Herkistävät ja erittäin voimakkaat kroonisia vaikutuksia aiheuttavat myrkylliset aineet olisi 
sisällytettävä lupamenettelyn piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 639
54 ARTIKLAN D KOHTA

(d) aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä liitteessä XII 
mainittujen perusteiden mukaisesti;

(d) aineet, jotka aiheuttavat erityistä huolta;

Or. nl
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Perustelu

PBT- ja vPvB-aineet kuuluvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden joukkoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Liam Aylward

Tarkistus 640
54 ARTIKLAN E KOHTA

(e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
biokertyviä liitteessä XII mainittujen 
perusteiden mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

54 artiklassa luetellaan kuusi luvanvaraisten kemikaalien luokkaa. Kahden viimeisen luokan 
luvanvaraiset kemikaalit eivät täytä ehtoa, jonka mukaan ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
haitalliset vaikutukset on osoitettava selvin ja tarkoin kriteerein ja siksi ne olisi poistettava.
Erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin paljon biokertyvät aineet (vPvB) on lueteltu 54 artiklan 
e kohdassa ainoastaan niiden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Kyseisten 
aineiden luokan sisällyttäminen rajoittaisi sellaisten aineiden käyttöä, joiden kohdalla ei ole 
todettu haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle tai ympäristölle (eräissä tapauksissa, kuten 
hampaiden ja luuston kalsiumissa, biokertyvyys ja hitaasti hajoavuus on suotuisaa). 
54 artiklan e kohdassa mennään paljon pidemmälle kuin on tarpeen säädöksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta ja siksi se olisi poistettava epäsuhteisena ja yleisen politiikan 
vastaisena (Liam Aylward).
PBT- ja vPvB-aineet kuuluvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden piiriin (Johannes 
Blokland).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 641
54 ARTIKLAN E KOHTA

(e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä 
liitteessä XII mainittujen perusteiden 
mukaisesti;

(e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti 
hajoavia, erittäin voimakkaasti biokertyviä 
ja erittäin myrkyllisiä liitteessä XII 
mainittujen perusteiden mukaisesti;

Or. fr
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Perustelu

Aineesta on oltava voimassa oleva luokittelupäätös (EU:ssa tai tulevaisuudessa 
kansainvälisesti hyväksytyn yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän 
mukainen) ennen kuin siitä tehdään luvanvarainen. Muussa tapauksessa luokittelusta yhteisön 
tasolla vastaavat tahot ohitettaisiin. Kaikkea oikeudellista epävarmuutta on vältettävä, 
erityisesti mitä tulee kansainväliseen kauppaan.

Muiden kuin a–e-alakohdissa lueteltujen aineiden mukaan ottaminen ei ole mahdollista eikä 
tarpeellista. Se käynnistäisi luvanmyöntämismenettelyn, jossa luvat myönnettäisiin 
ristiriitaisilla perusteilla, mikä johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen.

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

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

Tarkistus 642
54 ARTIKLAN F KOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

54 artiklan f kohdassa rajoitetaan "samantasoisesti" huolta aiheuttavat aineet 
tapauskohtaisesti. Objektiivisten kriteereiden puuttumisen vuoksi jäsenvaltiot voivat viitata 
siihen alistaakseen poliittisista syistä kemikaaleja lupamenettelyn rajoituksiin ilman 
tieteellisiä perusteluja tai vain vähäisin tieteellisin perustein. 54 artiklan f kohdan avulla 
valtaa siirretään tarkoituksellisesti ja epäasianmukaisesti. Lisäksi objektiivisten kriteereiden 
puuttuminen ja tapauskohtainen päätöksentekoprosessi aiheuttaa sen, että sääntelyn kohteena 
oleva ala ei voi tietää, onko aine luvanvarainen vai ei. Sellaisenaan 54 artiklan f kohdalla ei 
päästä lainsäädännössä edellytettyyn oikeusvarmuuteen ja siksi se olisi poistettava (Liam 
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Aylward).

Ei ole olemassa perusteita hormonitoiminnan tuhoavan ominaisuuden määrittelemiseksi. 
Muiden kuin 54 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
yksilöimisen on tapahduttava tieteellisten todisteiden perusteella, jotta ei tehtäisi 
sattumanvaraisia päätöksiä. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" –
artikloita koskeviin tarkistuksiin (Marcello Vernola ja muut, Alessandro Foglietta ja muut).

Aineesta on oltava voimassa oleva luokittelupäätös (EU:ssa tai tulevaisuudessa 
kansainvälisesti hyväksytyn yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän 
mukainen) ennen kuin siitä tehdään luvanvarainen. Muussa tapauksessa luokittelusta yhteisön 
tasolla vastaavat tahot ohitettaisiin. Kaikkea oikeudellista epävarmuutta on vältettävä, 
erityisesti mitä tulee kansainväliseen kauppaan. Muiden kuin a–e-alakohdissa lueteltujen 
aineiden mukaan ottaminen ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Se käynnistäisi 
luvanmyöntämismenettelyn, jossa luvat myönnettäisiin ristiriitaisilla perusteilla, mikä johtaisi 
oikeudelliseen epävarmuuteen (Anne Laperrouze).

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 643
54 ARTIKLAN F KOHTA

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

Aineet, joiden määritellään aiheuttavan 
vakavia ja peruuttamattomia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön, kun 
kyseiset vaikutukset ovat samantasoisia kuin 
muiden a–e alakohdassa lueteltujen aineiden 
vaikutukset, voidaan sisällyttää 
tapauskohtaisesti 56 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti ja vankkojen 
tieteellisin perustein arvioituna.

Or. en

Perustelu

Suunnittelun varmuuden parantamiseksi olisi aineet, jotka on luokiteltu tai joista on ainakin 
tehty asianmukainen tieteellinen arviointi, sisällytettävä lupamenettelyyn.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 644
54 ARTIKLAN F KOHTA 

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

(f) Aineet, joiden määritellään aiheuttavan 
vakavia riskejä ja peruuttamattomia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön, kun kyseiset vaikutukset ovat 
samantasoisia kuin muiden a–e alakohdassa 
lueteltujen aineiden vaikutukset, voidaan 
sisällyttää tapauskohtaisesti 56 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti ja 
vankkojen tieteellisin perustein arvioituna.

Or. en

Perustelu

Ilman sellaisten aineiden, jotka voivat olla luvanvaraisia, tieteellistä tai riskeihin perustuvaa 
arviointia tällä luetelmakohdalla tehdään koko lupamenettelyprosessista avoin, koska se 
perustuisi summittaisille kriteereille, mikä rajoittaisi oikeusvarmuutta ja heikentäisi koko 
REACH-filosofiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 645
54 ARTIKLAN F KOHTA 

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

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella alennetaan aineelta edellytettyä huolen tasoa ennenkuin kuin se voidaan 
sisällyttää liitteeseen XIII. Ei voida hyväksyä, että aineelta vaaditaan peruuttamattomia 
vaikutuksia, vaan joustavampi muotoilu on parempi.

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

Tarkistus 646
54 ARTIKLAN F KOHTA

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

(f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä hormonitoimintaa häiritseviä 
aineita tai hitaasti hajoavia, biokertyviä tai
myrkyllisiä aineita, jotka eivät täytä edellä 
d ja e alakohdan mukaisia perusteita mutta
joiden määritellään aiheuttavan huolia, jotka 
ovat samantasoisia kuin muiden a–
e alakohdassa lueteltujen aineiden 
aiheuttamat huolet tapauskohtaisesti 
56 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
arvioituna.

Or. en

Perustelu

Liittyy osittain uutta 53 a artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Kun otetaan huomioon ehdokasluettelon käyttöönotto, on luetteloon sisällyttämistä koskevaa 
menettelyä muutettava.

Herkistävät ja erittäin voimakkaat kroonisia vaikutuksia aiheuttavat myrkylliset aineet olisi 
sisällytettävä lupamenettelyn piiriin.

Artiklan f kohta on aivan liian rajoittava, koska siinä vaaditaan näyttöä vakavasta ja 
peruuttamattomasta haitasta, ennen kuin aineet otetaan lupamenettelyn piiriin. Tämä on 
vastoin ennalta ehkäisevän toiminnan periaatetta. Tässä ehdotettu sanamuoto vastaa 
vesipuitedirektiivin ensisijaisten aineiden luetteloon kuuluvia vaarallisia aineita koskevaa 
määritelmää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Tarkistus 647
54 ARTIKLAN F A KOHTA(uusi)

(f a) aineet, jotka ovat tupakkatuotteisiin 
lisättyjä ainesosia tupakkatuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetun direktiivin 2001/37 
2 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitetussa 
mielessä.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon sekä tupakan lisäaineiden altistumisskenaariot kuin niiden aiheuttamat 
myrkylliset vaikutukset ei ole olemassa perusteita sille, että niiden kohdalla tehdään poikkeus 
rekisteröintiä koskevan velvoitteen osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 648
54 A ARTIKLA (uusi)

54 a artikla
Liitteeseen XIII sisällytettävien aineiden 
uudelleenarviointi
Aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
komissio pyytää terveys- ja ympäristöriskejä 
käsittelevää tiedekomiteaa (SCHER) 
antamaan lausunnon siitä, onko tämän 
asetuksen 54 artiklaan ja sen asiaan 
liittyviin liitteisiin aiheellista lisätä muita 
tieteellisiä kriteereitä sekä laatii kyseisiä 
kriteereitä koskevan ohjeistuksen.
SCHERin lausunnon perusteella komissio 
voi antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen 54 artiklassa 
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lueteltujen luokkien muuttamiseksi siten, 
että ne kattavat muita, samantasoisia 
huolia aiheuttavia aineita, joiden 
ominaisuudet voidaan määrittää selkeiden 
tieteellisten kriteereiden avulla ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjä 
testimenetelmiä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan oikeusvarmuus ja se, että lupamenettelyprosessin 
rajoittava vaikutus kohdistuu aineisiin, joiden haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön on todistettu vakiintuneiden tieteellisten ja kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi 
OECD:n puitteissa, hyväksyttyjen kriteereiden avulla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 649
55 ARTIKLA

Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIII Aineiden esittäminen liitteessä XIII

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

1. Liitteessä XIII esitetään lupahakemusten 
perusteella määritellyt perusteet, joilla 
asetetaan puitteet luvanvaraisten aineiden 
markkinoille saattamiselle ja käytölle.

(a) aineen tunnistetiedot;
(b) edellä 54 artiklassa tarkoitettu aineen 
luontainen ominaisuus (ominaisuudet);
(c) siirtymäsäännökset:
(i) päivämäärä(t), josta lähtien kyseisen 
aineen markkinoille saattaminen ja käyttö 
on kielletty, ellei lupaa myönnetä 
(jäljempänä ‘lopetuspäivä’);
(ii) päivämäärä tai päivämäärät, vähintään 
18 kuukautta ennen lopetuspäivää 
(lopetuspäiviä), johon mennessä 
hakemukset on toimitettava niitä 
käyttötapoja varten, joiden osalta hakija 
haluaa jatkaa aineen käyttöä tai sen 
markkinoille saattamista lopetuspäivän 
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(lopetuspäivien) jälkeen; käytön 
jatkaminen näissä käyttötavoissa on 
sallittua lopetuspäivän jälkeen siihen asti, 
kunnes lupahakemusta koskeva päätös 
tehdään;
(d) ajanjaksot, joiden kuluttua tiettyjä 
käyttötapoja on mahdollisesti tarkasteltava 
uudelleen;
(e) käyttötavat tai käyttötapojen luokat, 
joille on mahdollisesti myönnetty poikkeus 
lupavaatimuksesta, ja tällaisille 
poikkeuksille mahdollisesti asetetut ehdot.
2. Käyttötavoille tai käyttötapojen luokille 
voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta. Tällaisia poikkeuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon 
erityisesti:

2. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla, ei liitteessä XIII 
mainittujen perusteiden mukaisesti voida 
käyttää.

(a) voimassa oleva yhteisön 
erityislainsäädäntö, jossa asetetaan 
terveyden tai ympäristön suojeluun liittyvät 
vähimmäisvaatimukset aineen käytölle, 
esimerkiksi sitovat työperäisen altistuksen 
raja-arvot ja päästöjen raja-arvot;
(b) voimassa olevat oikeudelliset velvoitteet 
toteuttaa tarvittavat tekniset ja 
hallinnolliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että asiaankuuluvia 
aineen käyttöä koskevia terveyteen, 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä 
vaatimuksia noudatetaan.
Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja.
3. Ennen päätöstä aineiden 
sisällyttämisestä liitteeseen XIII 
kemikaalivirasto suosittaa ensisijaisten 
aineiden sisällyttämistä ja täsmentää 
kunkin aineen osalta 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot. Etusija on tavallisesti aineilla,
(a) joilla on PBT- tai vPvB-yhdisteiden 
ominaisuuksia;
(b) joita käytetään laajalti; tai
(c) joita käytetään suuria määriä.
Harkittaessa liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden lukumäärää ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja päivämääriä otetaan 
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huomioon myös kemikaaliviraston 
kapasiteetti käsitellä hakemukset 
määriteltynä aikana.
4. Ennen kuin kemikaalivirasto lähettää 
suosituksensa komissiolle, se saattaa 
suosituksen julkisesti saataville 
verkkosivuillaan ja ilmoittaa selkeästi 
julkaisupäivämäärän. Kemikaalivirasto 
kehottaa kaikkia asianosaisia esittämään 
kolmen kuukauden kuluessa 
julkaisupäivämäärästä huomautuksensa, 
jotka koskevat erityisesti:
(a) asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdan mukaisten 
perusteiden täyttymistä;
(b) käyttötapoja, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.
Kemikaalivirasto saattaa suosituksensa 
ajan tasalle ottaen huomioon esitetyt 
huomautukset.
5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, 
sille ei voida asettaa uusia rajoituksia 
VIII osastossa esitetyssä menettelyssä, joka 
kattaa aineen käytöstä ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 
johtuvat liitteessä XIII täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista.
6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla, ei sisällytetä 
liitteeseen XIII tai ne poistetaan siitä.

Or. de

Perustelu

Lupavelvoitteen ei tule perustua luettelointiin vain tiettyihin vaarallisiin ominaisuuksiin, sillä 
luetteloinnilta ei voida odottaa uusia tuloksia ja se vaatii paljon aikaa ja voimavaroja. 
Tällainen menettelytapa vaikuttaa täysin tehottomalta.
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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 650
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. it

Perustelu

Vain rekisteröityjen aineiden on oltava luvanvaraisia. Rekisteröimättömiä aineita ei 
kuitenkaan voida valmistaa eikä tuoda maahan. Näiden aineiden mukaanottaminen tekisi 
koko järjestelmästä mahdottoman toteuttaa. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston –
"Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 651
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) aineen tunnistetiedot; (a) aineen tunnistetiedot liitteen IV 2.1 ja 
2.2 kohdan mukaisesti;

Or. nl

Perustelu

Päätökseen sisällytettävän aineen tunnistetiedot on ilmoitettava tarkasti. Liitteessä IV aineen 
tunnistetiedot on esitetty tarkasti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 652
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA
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(d) ajanjaksot, joiden kuluttua tiettyjä
käyttötapoja on mahdollisesti tarkasteltava 
uudelleen;

(d) enintään kolmen vuoden pituiset 
ajanjaksot, joiden kuluttua kaikkia
käyttötapoja on tarkasteltava uudelleen;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella vahvistetaan esittelijän tarkistuksessa 55 omaksuttua lähestymistapaa. 
Kaikille luville on asetettava enintään 3 vuoden pituiset määräajat, jotka riippuvat 
turvallisempien vaihtoehtojen tai tekniikoiden kehittymisestä. Mikäli säännönmukaisia 
tarkastelujaksoja ei ole, puuttuu kannustin innovointiin tai turvallisempien menetelmien 
kehittämiseen.

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

Tarkistus 653
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) ajanjaksot, joiden kuluttua tiettyjä
käyttötapoja on mahdollisesti tarkasteltava 
uudelleen;

(d) enintään viiden vuoden pituiset 
ajanjaksot, joiden kuluttua kaikkia
käyttötapoja on tarkasteltava uudelleen;

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että kaikki myönnetyt luvat ovat määräaikaisia, koska säännönmukaisen 
uudelleentarkastelun kautta on mahdollista (ja voidaan rohkaista) sopeutua (sopeutumaan) 
tekniseen edistymiseen (esimerkiksi vaaroja, altistumista, sosiaalis-taloudellisia etuja ja 
vaihtoehtojen olemassaoloa koskevien uusien tietojen huomioon ottaminen). Kaikille luville 
olisi asetettava enintään 5 vuoden pituiset määräajat, jotka riippuvat turvallisempien 
vaihtoehtojen tai tekniikoiden kehittymisestä. Ilman säännönmukaisia tarkastelujaksoja 
menetetään turvallisempien vaihtoehtojen innovoinnin vaatima "kipinä".

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

Tarkistus 654
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Lupamenettelyä koskevia kattavia poikkeuksia ei pitäisi sallia, koska se tarkoittaa luvan 
myöntämistä ilman, että tapauskohtaisesti arvioidaan kyseisten käyttöjen etuja tai haittoja tai 
mahdollisten vaihtoehtojen saatavuutta. Näin ohitetaan kolme olennaista tekijää, jotka 
lupavaatimuksella oli tarkoitus ottaa käyttöön: korvaaminen silloin, kun vaihtoehto on 
olemassa; käytön jatkamisen oikeutus; päätöksenteon avoimuus (Carl Schlyter & muut).

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus tarkistusten 15 ja 16 kanssa (55 artiklan 
2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan poistaminen, jotta vältetään tiettyjä käyttötapoja koskevat 
poikkeukset ja jotta varmistetaan, että lupamenettely muodostaa kattavat puitteet kaikille 
erityistä huolta aiheuttaville ja luvan myöntämiselle asetetut kriteerit täyttäville kemikaaleille 
(Dorette Corbey).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 655
55 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

(a) voimassa oleva yhteisön 
erityislainsäädäntö, jossa asetetaan 
terveyden tai ympäristön suojeluun liittyvät 
vähimmäisvaatimukset aineen käytölle, 
esimerkiksi sitovat työperäisen altistuksen 
raja-arvot ja päästöjen raja-arvot;
(b) voimassa olevat oikeudelliset velvoitteet 
toteuttaa tarvittavat tekniset ja 
hallinnolliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että asiaankuuluvia 
aineen käyttöä koskevia terveyteen, 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä 
vaatimuksia noudatetaan.
Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja.

Or. en
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Perustelu

Tällä artiklalla myönnetään lupamenettelyä koskevia määrittelemättömiä ja yleisiä 
poikkeuksia ilman tiettyjen ehtojen asettamista ja sitä voidaan käyttää väärin poikkeukset 
sallivana porsaanreikänä. Lupamenettelyn olisi muodostettava kattavat puitteet kaikille luvan 
myöntämiselle asetetut kriteerit täyttäville aineille, jotta varmistetaan, että aineiden 
käyttötapoihin liittyvät edut ja haitat ja käyttötapojen mahdollisten vaihtoehtojen saatavuus 
arvioidaan tapauskohtaisesti (Dorette Corbey).

On olennaista parantaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden valvontaa ja mahdollisuuksien 
mukaan korvata ne turvallisimmilla vaihtoehdoilla. Lupamenettely on REACHin tarjoama 
väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttötapoja tai käyttötapaluokkia koskevia 
poikkeuksia olisi harkittava ainoastaan aloilla, joissa on mahdollista turvata 
vastaavantasoinen terveyden ja ympäristönsuojelu toisen lainsäädännön avulla (Jonas 
Sjöstedt).

Lupamenettelyä koskevia kattavia poikkeuksia ei pitäisi sallia, koska se tarkoittaa luvan 
myöntämistä ilman, että tapauskohtaisesti arvioidaan kyseisten käyttöjen etuja tai haittoja tai 
mahdollisten vaihtoehtojen saatavuutta. Näin ohitetaan kolme olennaista tekijää, jotka 
lupavaatimuksella oli tarkoitus ottaa käyttöön: korvaaminen silloin, kun vaihtoehto on 
olemassa; käytön jatkamisen oikeutus; päätöksenteon avoimuus (Dan Jørgensen & muut, 
Carl Schlyter & muut).

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

Tarkistus 656
55 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

(b a) rekisteröintikirjoissa määritellyt 
erityiset riskinhallintatoimet, joilla 
suojellaan ihmisten terveyttä ja/tai 
ympäristöä.

Or. it

Perustelu

Olisi myönnettävä poikkeuksia tietyille aineille ja käyttötavoille, jotka on asianmukaisesti 
tarkastettu (joille on esim. asetettu altistusrajat ja joita käytetään hyvin valvotuissa 
teollisuusolosuhteissa). Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" –
artikloita koskeviin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Tarkistus 657
55 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

(b a) fyysisiin muotoihin käytön aikana 
liittyvän riskin suhteellisuus ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, kuten metallit 
massiivisessa olomuodossa.

Or. en

Perustelu

Metallien ja metalliseosten ihmisten terveydelle ja ympäristölle muodostamat todelliset riskit 
riippuvat niiden muodosta. Esimerkiksi alumiinijauhe voi olla räjähdysherkkää, mutta 
alumiinitölkki ei ole. Samojen sääntelevien vaatimusten soveltaminen molempiin muotoihin 
on suhteetonta mahdolliseen riskiin nähden (Robert Sturdy).

Useimmat massiivisessa olomuodossa olevat metallit aiheuttavat "rajallisen riskin luonteensa 
vuoksi", kuten komissio totesi polymeerien rekisteröintivelvoitetta koskevan poikkeuksen 
yhteydessä. Ellei ole tietoa mahdollisista riskeistä, jotka oikeuttaisivat tiettyjen 
altistumisskenaarioiden yksityiskohtaisemman arvioinnin ja jotta vältetään 
lupamenettelyprosessin mahdollinen ylikuormittuminen, olisi metallien arvioinnissa näin 
ollen sovellettava yksinkertaistettua menettelyä (Mojca Drčar Murko).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Tarkistus 658
55 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 A KOHTA (uusi)

Poikkeuksia ei myönnetä, kun on kyse 
sellaisten 54 artiklassa tarkoitettujen 
aineiden käyttötavoista tai käyttötapojen 
luokista, jotka ovat tupakkatuotteiden 
lisäaineita tupakkatuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetun direktiivin 2001/37 
2 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitetussa 
mielessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kyseisen direktiivin 12 artiklan 
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soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon sekä tupakan lisäaineiden altistumisskenaariot kuin niiden aiheuttamat 
myrkylliset vaikutukset ei ole olemassa perusteita sille, että niiden kohdalla tehdään poikkeus 
rekisteröintiä koskevan velvoitteen osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 659
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) joilla on PBT- tai vPvB-yhdisteiden 
ominaisuuksia;

(a) jotka aiheuttavat erityistä huolta;

Or. nl

Perustelu

PBT- ja vPvB-aineet kuuluvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden joukkoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 660
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) joita käytetään laajalti; tai (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. nl

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 661
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA
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(c) joita käytetään suuria määriä. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. nl

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Tarkistus 662
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) joita käytetään suuria määriä. (c) joita käytetään suuria määriä tai.

Or. en

Perustelu

Altistusskenaario ja tupakan lisäaineiden aiheuttamat myrkylliset vaikutukset tekevät niiden 
testaamisen ensisijaisen tärkeäksi. Tupakanvalmistajien huoli tietosuojasta ei voi oikeuttaa 
kyseisen säännön rikkomiseen. Ei voida sitä paitsi olettaa, että kuhunkin savukkeeseen 
sisältyvät 500 lisäainetta ylittää kemikaaliviraston toimintakapasiteetin.

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 663
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) jotka ovat luokkiin 1 ja 2 kuuluvia 
CMR-aineita.

Or. it

Perustelu

Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat CMR-aineet on lisättävä luetteloon liitteeseen XIII sisällytettävistä 
aineista (ks. 54 artiklan ensimmäisen kohdan a–c alakohta). Tämä tarkistus liittyy muihin 
VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Tarkistus 664
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aineet, jotka ovat tupakkatuotteisiin 
lisättyjä ainesosia tupakkatuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetussa 
direktiivissä 2001/37 tarkoitetussa mielessä.

Or. en

Perustelu

Altistusskenaario ja tupakan lisäaineiden aiheuttamat myrkylliset vaikutukset tekevät niiden 
testaamisen ensisijaisen tärkeäksi. Tupakanvalmistajien huoli tietosuojasta ei voi oikeuttaa 
kyseisen säännön rikkomiseen. Ei voida sitä paitsi olettaa, että kuhunkin savukkeeseen 
sisältyvät 500 lisäainetta ylittää kemikaaliviraston toimintakapasiteetin.

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

Tarkistus 665
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Harkittaessa liitteeseen XIII sisällytettävien 
aineiden lukumäärää ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja päivämääriä otetaan 
huomioon myös kemikaaliviraston 
kapasiteetti käsitellä hakemukset 
määriteltynä aikana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kemikaaliviraston kapasiteetti ei saa olla tekijä, joka rajoittaa erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden vastaista toimintaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 666
55 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi) 

Kuuden kuukauden kuluessa sellaisten 
tiettyjen aineiden rekisteröinnistä, jotka 
ovat 54 artiklassa esitettyjen perusteiden 
mukaisia, kemikaalivirasto varmistaa, 
tarvitaanko rekisteröijän yksilöimien 
käyttötapojen tai käyttötapaluokkien 
valossa uusia rajoituksia tai muutoksia 
olemassaoleviin rajoituksiin VIII osaston 
mukaisesti. Jos kemikaalivirasto toteaa, 
että rajoituksia tarvitaan, se suosittelee 
rajoitusmenettelyn aloittamista 66–
70 artiklan mukaisesti. Jos 
kemikaalivirasto taas on sitä mieltä, että 
rekisteröijän esittämiä käyttötapoja 
valvotaan riittävästi, se suosittelee 
poikkeuksen myöntämistä näistä 
rajoituksista, siten että otetaan huomioon 
55 artiklan 2 kohdassa määritellyt 
perusteet. Näitä poikkeuksia säädellään 
päätöksillä, jotka tehdään 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
Ensimmäisen kohdan ensimmäistä, toista 
ja kolmatta virkettä ei sovelleta, jos 
kemikaalivirasto on jo suosittanut ainetta 
ensisijaiseksi aineeksi 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.
Ensimmäisen alakohdan ensimmäistä, 
toista ja kolmatta virkettä ei sovelleta, jos 
kemikaalivirasto päättää, että kyseistä 
ainetta koskevat rekisteröintiasiakirjat eivät 
sisällä riittävästi tietoja nopeutetun 
menettelyn soveltamiseen. Tästä 
päätöksestä ilmoitetaan asianomaisille 
rekisteröijille, ja heitä pyydetään 
esittämään huomautuksensa kolmen 
kuukauden kuluessa. Kemikaalivirasto 
ottaa päätöksessään huomioon esitetyt 
huomautukset.
Sellaisia rekisteröijän yksilöityjä 
käyttötapoja, joista kemikaalivirasto ei ole 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
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antanut suositusta tai tehnyt päätöstä 
kuuden kuukauden kuluessa, pidetään 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina 
poikkeuksina.

Or. de

Perustelu

Rajoitusten olisi oltava etusijalla lupamenettelyyn nähden, sillä ne ovat nopeampia, 
kattavampia ja EU:n tasolla yhtenäisiä ja mahdollistavat näin ollen paremman turvan 
ympäristön ja kuluttajan kannalta. Kaksivaiheinen lupamenettely kestää kauan ja on 
byrokraattinen. Lupamenettelyn puitteissa voidaan tehdä yksittäispäätöksiä vain silloin, kun 
rajoitusmenettelyllä ei saada riittävää turvaa.

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

Tarkistus 667
55 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

Kuuden kuukauden kuluessa sellaisten 
tiettyjen aineiden rekisteröinnistä, jotka 
ovat 54 artiklassa esitettyjen perusteiden 
mukaisia, kemikaalivirasto varmistaa, 
tarvitaanko rekisteröijän yksilöimien 
käyttötapojen tai käyttötapaluokkien 
valossa uusia rajoituksia tai muutoksia 
olemassaoleviin rajoituksiin VIII osaston 
mukaisesti. Jos kemikaalivirasto toteaa, 
että rajoituksia tarvitaan, se suosittelee 
rajoitusmenettelyn aloittamista 66–
70 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Rajoitusten olisi oltava etusijalla lupamenettelyyn nähden, sillä ne ovat nopeampia, 
kattavampia ja EU:n tasolla yhtenäisiä ja mahdollistavat näin ollen paremman turvan 
ympäristön ja kuluttajan kannalta. Kaksivaiheinen lupamenettely kestää kauan ja on 
byrokraattinen. Lupamenettelyn puitteissa voidaan tehdä yksittäispäätöksiä vain silloin, kun 
rajoitusmenettelyllä ei saada riittävää turvaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 668
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdan mukaisten 
perusteiden täyttymistä;

(a) asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d ja e alakohdan mukaisten 
perusteiden täyttymistä;

Or. it

Perustelu

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

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

Tarkistus 669
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) käyttötapoja, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus tarkistuksen 15 kanssa (55 artiklan 2 kohdan 
poistaminen), jotta vältetään tiettyjä käyttötapoja koskevat poikkeukset ja jotta varmistetaan, 
että lupamenettely muodostaa kattavat puitteet kaikille erityistä huolta aiheuttaville ja luvan 
myöntämiselle asetetut kriteerit täyttäville kemikaaleille (Dorette Corbey).

Lupamenettelyä koskevia kattavia poikkeuksia ei pitäisi sallia, koska se tarkoittaa luvan 
myöntämistä ilman, että tapauskohtaisesti arvioidaan kyseisten käyttöjen etuja tai haittoja tai 
mahdollisten vaihtoehtojen saatavuutta. Näin ohitetaan kolme olennaista tekijää, jotka 
lupavaatimuksella oli tarkoitus ottaa käyttöön: korvaaminen silloin, kun vaihtoehto on 
olemassa; käytön jatkamisen oikeutus; päätöksenteon avoimuus (Carl Schlyter & muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Jonas Sjöstedt , Dorette 
Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 670
55 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, 
sille ei voida asettaa uusia rajoituksia VIII 
osastossa esitetyssä menettelyssä, joka 
kattaa aineen käytöstä ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 
johtuvat liitteessä XIII täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyllä ei pitäisi sulkea pois mahdollisuutta asettaa tarvittaessa lisärajoituksia, 
varsinkin silloin, kun erityistä huolta aiheuttavista aineista saadaan uutta tieteellistä tietoa ja 
on tarpeen ryhtyä pikaisiin toimiin. Muuten ei sen enempää lupavaatimusta kuin 
rajoituksiakaan voida käyttää luetteloitujen aineiden kohdalla sellaisten käyttötapojen 
valvomiseksi, joiden osalta on tehty poikkeus lupamenettelyn suhteen. Tämä olisi askel 
taaksepäin nykytilanteesta siinä mielessä, että rajoittavia säännöksiä ei voida käyttää 
turvaverkkona. Tähän asti rajoituksia (direktiivi 76/769) on pidetty tarpeellisina sellaisten 
aineiden (kuten lyhytketjuiset klooratut parafiinit ja nonyylifenolietoksylaatit) valvomiseksi, 
joita on käytetty suurina määrinä IPPC-laitoksissa ja vesipuitedirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvissa pistelähteissä. Saattaa olla myös tapauksia (kun on kyse muusta kuin pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä), jolloin voi olla tarpeen tehdä nopea päätös rajoitusmenettelyä 
noudattaen sen sijaan, että käynnistetään lupamenettely (Dan Jørgensen & muut).

Sallii rajoitukset, vaikka aine sisältyy liitteeseen III (Jonas Sjöstedt).

Lupamenettelyllä ei pitäisi sulkea pois mahdollisuutta asettaa tarvittaessa yhteisön tason 
lisärajoituksia, varsinkin silloin, kun erityistä huolta aiheuttavista aineista saadaan uutta 
tieteellistä tietoa ja on tarpeen ryhtyä pikaisiin toimiin. Sitä paitsi yksittäisten jäsenvaltioiden 
95 artiklan mukaisia oikeuksia ei pitäisi poistaa kyseisten säännösten käyttöönoton myötä 
(Dorette Corbey).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 671
55 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, 
sille ei voida asettaa uusia rajoituksia VIII 

5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, 
sille ei voida asettaa uusia rajoituksia VIII 
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osastossa esitetyssä menettelyssä, joka 
kattaa aineen käytöstä ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 
johtuvat liitteessä XIII täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista.

osastossa esitetyssä menettelyssä, joka 
kattaa aineen käytöstä ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 
johtuvat liitteessä XIII täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista, 
paitsi kun kemikaalivirastolle on esitetty 
tieteellistä tietoa, jolla osoitetaan tarve 
ryhtyä pikaisiin toimiin ainetta koskevien 
lisärajoitusten vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan väline, jolla valvotaan niitä luetteloon sisällytettyjen aineiden käyttötapoja, joiden 
osalta on tehty poikkeus lupamenettelyn suhteen - komission tekstillä poistettaisiin kaikki 
mahdollisuudet valvoa "muiden" rajoitusten avulla. Tarkistukset 1-13 ovat osa 
tarkistuspakettia, jolla pyritään vahvistamaan korvaavia aineita ja huolehtimisvelvollisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 672
55 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, 
sille ei voida asettaa uusia rajoituksia VIII 
osastossa esitetyssä menettelyssä, joka 
kattaa aineen käytöstä ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 
johtuvat liitteessä XIII täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista.

5. Kun aine on sisällytetty liitteeseen XIII, 
sille ei voida asettaa uusia rajoituksia VIII 
osastossa esitetyssä menettelyssä, joka 
kattaa aineen käytöstä ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvat riskit, jotka 
johtuvat liitteessä XIII täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista.

Poikkeuksena ovat erityiset olosuhteet, kun 
kemikaalivirasto on vakuuttunut, että 
uusissa tieteellisissä tiedoissa osoitetaan 
ilman perusteltua epäilystä, että ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle koituvan 
merkittävän haitan estämiseksi on 
ryhdyttävä pikaisiin toimiin.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyllä ei pitäisi sulkea pois mahdollisuutta asettaa tarvittaessa lisärajoituksia, 
varsinkin silloin, kun erityistä huolta aiheuttavista kemikaaleista saadaan uutta tieteellistä 
tietoa ja on tarpeen ryhtyä pikaisiin toimiin.
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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 673
55 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla, ei sisällytetä 
liitteeseen XIII tai ne poistetaan siitä.

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty tai joiden käyttötapoja on muuten 
rajoitettu VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla ja/tai joiden 
käyttötavoille on myönnetty poikkeus 
55 artiklan 2 kohdan tai 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, ei sisällytetä 
liitteeseen XIII tai ne poistetaan 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Aineet, joiden direktiivin 67/548/ETY 
mukainen luokitus on muuttunut ja jotka 
näin ollen eivät enää täytä 54 artiklan 
mukaisia perusteita, poistetaan 
liitteestä XIII 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
(arviointi). Tätä kohtaa sovelletaan myös, 
jos joku aine ei uusien tieteellisten tietojen 
nojalla enää täytä liitteen XII perusteita.

Or. it

Perustelu

Komission ehdotuksen 55 artiklan 6 kohdassa säädettyjen syiden lisäksi olisi otettava 
huomioon muita syitä, jotka johtavat aineiden poistamiseen liitteestä XIII, muun muassa:
– olisi otettava huomioon VIII osaston mukaiset rajoitukset eikä pelkästään kiellot;
– olisi otettava huomioon myös 55 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan a alakohdan mukaiset 

poikkeukset käyttötapoihin tai käyttöluokkiin; liitteeseen XIII ei kannata luetteloida tai 
jättää luetteloon aineita, joiden kaikki käyttötavat ovat kiellettyjä, rajoitettuja tai 
poikkeuksellisia;

– voi olla mahdollista, että aineen luokitusta muutetaan, esim. luokkiin 1 tai 2 kuuluva 
CMR-aine muutetaan luokkaan 3, tai että aine ei uusien tieteellisten tietojen vuoksi 
enää täytä liitteen XII perusteita. Tällöin aine on poistettava liitteestä XIII. 

Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin 
tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Tarkistus 674
55 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla, ei sisällytetä 
liitteeseen XIII tai ne poistetaan siitä.

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty tai niitä on rajoitettu VIII osaston 
tai yhteisön muun lainsäädännön nojalla, ei 
sisällytetä liitteeseen XIII tai ne poistetaan 
siitä.

Aineet, joiden direktiivin 67/548/ETY 
mukainen luokitus on muuttunut ja jotka 
näin ollen eivät enää täytä 54 artiklan 
mukaisia perusteita, poistetaan 
liitteestä XIII.

Or. de

Perustelu

On muitakin syitä, joiden vuoksi aineita ei tulisi ottaa liitteeseen XIII tai ne olisi poistettava 
siitä. Kieltojen lisäksi olisi otettava huomioon VIII osaston mukaiset käyttötaparajoitukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 675
56 ARTIKLA

1. Edellä 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden tunnistamiseksi sovelletaan tämän 
artiklan 2–7 kohdassa säädettyä menettelyä 
ennen mahdollisten suositusten antamista 
55 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Luvanvaraiset aineet

2. Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa 
laatimaan asiakirja-aineiston liitteen XIV 
mukaisesti aineille, joiden se katsoo 
täyttävän 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
perusteet. Kemikaalivirasto jakelee 
asiakirja-aineiston jäsenvaltioille.

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

3. Jäsenvaltio voi laatia asiakirja-aineiston 
liitteen XIV mukaisesti aineille, joiden se 
katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 

b) aineet, jotka täyttävät 
mutageenisuusluokkaan 1 tai 2 kuuluvien 
aineiden luokitusperusteet 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;
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perusteet, ja toimittaa sen 
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
jakelee asiakirja-aineiston muille 
jäsenvaltioille..
4. Muut jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto 
voivat 30 päivän kuluessa tästä jakelusta 
esittää huomautuksia kemikaalivirastolle 
toimitetun asiakirja-aineiston aiheena 
olevan aineen tunnistamisesta.

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

5. Jos kemikaalivirasto ei saa 
huomautuksia, se voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

d) aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä liitteessä XII 
mainittujen perusteiden mukaisesti;

6. Jos kemikaalivirasto saa huomautuksia 
toiselta jäsenvaltiolta tai esittää niitä 
omasta aloitteestaan, se siirtää asian 
jäsenvaltioiden komitean käsiteltäväksi 
15 päivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun
30 päivän määräajan päättymisestä.

e) aineet, jotka ovat erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
biokertyviä liitteessä XII mainittujen 
perusteiden mukaisesti;

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

f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä hormonitoimintaa häiritseviä 
aineita tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita tai erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin biokertyviä aineita, 
jotka eivät täytä edellä d ja e alakohdan 
mukaisia perusteita ja joiden määritellään 
aiheuttavan vakavia ja peruuttamattomia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön, kun kyseiset vaikutukset ovat 
samantasoisia kuin muiden a–
e alakohdassa lueteltujen aineiden 
vaikutukset tapauskohtaisesti 56 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti arvioituna.
g) aineet, jotka täyttävät myrkyllisten tai 
erittäin myrkyllisten aineiden 
luokitusperusteet direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti; 
h) aineet, jotka täyttävät herkistävien 
aineiden luokitusperusteet 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Luvanvaraisuuden olisi koskettava tiettyjä erityisen vaarallisia aineita (myös hyvin 
myrkyllisiä, myrkyllisiä ja herkistäviä aineita) yleensä. Saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti vastuullisen olisi todistettava, että aineita käytetään turvallisesti ja että 
vaihtoehtoja ei ole.

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

Tarkistus 676
56 ARTIKLAN OTSIKKO

Tämän asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden tunnistaminen

Tämän asetuksen 54 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden tunnistaminen ja 
sisällyttäminen liitteeseen XIII(a)

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää esittelijän tarkistuksen 52 ottamalla käyttöön menettelyn liitteeseen XIII a 
sisällyttämiseksi (Guido Sacconi).

Tarkistus liittyy samojen esittäjien 54 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Avoimuuden 
parantamiseksi, jatkokäyttäjien toteuttamien vapaaehtoisten toimien edistämiseksi ja 
turvallisempia vaihtoehtoja koskevien innovointien rohkaisemiseksi olisi kaikki aineet, jotka 
täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit, lisättävä välittömästi 
lupamenettelyehdokkaiden luetteloon (= liite XIII (a)). Aineet, joiden tiedetään jo täyttävän 
mainitut kriteerit, on lisättävä liitteeseen välittömästi. Niiden aineiden osalta, joita ei vielä 
ole tunnistettu, on otettava käyttöön menettely, joilla ne lisätään. (Carl Schlyter & muut).

Muiden sopimusten tai säädösten (kuten vesipuitedirektiivi) puitteissa jo vaarallisiksi 
tunnistetut aineet (jotka täyttävät asianomaiset tieteelliset kriteerit) olisi sisällytettävä 
lupamenettelyn ehdokasluetteloon. Nykymuodossaan ehdotuksessa ei anneta aikataulua 
lupamenettelyä koskevat kriteerit täyttävien kemikaalien tunnistamiseksi ja saattamiseksi 
menettelyn piiriin ja siksi ehdotetaan kolmen kuukauden ajanjaksoa (Chris Davies).

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

Tarkistus 677
56 ARTIKLAN OTSIKKO

Tämän asetuksen 54 artiklan ensimmäisen Tämän asetuksen 54 artiklan ensimmäisen 
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kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden tunnistaminen

kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
aineiden tunnistaminen

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies

Tarkistus 678
56 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Edellä 54 artiklan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut aineet on sisällytettävä 
liitteeseen XIII a.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 679
56 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Edellä 54 artiklan a, b, c, c a ja 
c b alakohdassa tarkoitetut aineet on 
sisällytettävä liitteeseen XIII a.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy samojen esittäjien 54 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Avoimuuden 
parantamiseksi, jatkokäyttäjien toteuttamien vapaaehtoisten toimien edistämiseksi ja 
turvallisempia vaihtoehtoja koskevien innovointien rohkaisemiseksi olisi kaikki aineet, jotka 
täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit, lisättävä välittömästi 
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lupamenettelyehdokkaiden luetteloon (= liite XIII (a)). Aineet, joiden tiedetään jo täyttävän 
mainitut kriteerit, on lisättävä liitteeseen välittömästi.

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

Tarkistus 680
56 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 54 artiklan ensimmäisen kohdan d, 
e ja f alakohdassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistamiseksi sovelletaan tämän 
artiklan 2–7 kohdassa säädettyä menettelyä 
ennen mahdollisten suositusten antamista 
55 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1. Edellä 54 artiklan ensimmäisen kohdan 
d ja e alakohdassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistamiseksi sovelletaan tämän 
artiklan 2–7 kohdassa säädettyä menettelyä 
ennen mahdollisten suositusten antamista 
55 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

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

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

Tarkistus 681
56 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa 
laatimaan asiakirja-aineiston liitteen XIV 
mukaisesti aineille, joiden se katsoo 
täyttävän 54 artiklan ensimmäisen kohdan 
d, e ja f alakohdassa tarkoitetut perusteet. 
Kemikaalivirasto jakelee asiakirja-aineiston 
jäsenvaltioille.

2. Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa 
laatimaan asiakirja-aineiston liitteen XIV 
mukaisesti aineille, joiden se katsoo 
täyttävän 54 artiklan ensimmäisen kohdan 
d ja e alakohdassa tarkoitetut perusteet. 
Kemikaalivirasto jakelee asiakirja-aineiston 
jäsenvaltioille.

Or. it

Perustelu

Ks. edeltävän tarkistuksen perustelu.



AM\565935FI.doc 53/95 PE 357.823v01-00

FI

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

Tarkistus 682
56 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltio voi laatia asiakirja-aineiston 
liitteen XIV mukaisesti aineille, joiden se 
katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut 
perusteet, ja toimittaa sen 
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
jakelee asiakirja-aineiston muille 
jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltio voi laatia asiakirja-aineiston 
liitteen XIV mukaisesti aineille, joiden se 
katsoo täyttävän 54 artiklan ensimmäisen 
kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut 
perusteet, ja toimittaa sen 
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
jakelee asiakirja-aineiston muille 
jäsenvaltioille.

Or. it

Perustelu

Ks. edeltävän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 683
56 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tietyn aineen, joka täyttää 54 artiklan 
mukaiset perusteet, rekisteröinti on saatu 
päätökseen, kemikaalivirasto päättää, 
ovatko uudet rajoitukset tai rajoitusten 
muuttaminen tarpeen rekisteröijän 
yksilöityjen käyttötapojen osalta 
VIII osaston mukaisesti. Jos 
kemikaaliviraston toteaa, että tällaiset 
rajoitukset ovat tarpeen, se suosittelee 
rajoitusmenettelyn aloittamista 66–
70 artiklan mukaisesti. Jos 
kemikaalivirasto toteaa, että rekisteröijän 
yksilöityjä käyttötapoja valvotaan 
asianmukaisesti, se suosittaa poikkeuksien 
myöntämistä 55 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjä vaatimuksia soveltaen. Näitä 
päätöksiä säädellään 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
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noudattaen.
Ensimmäisen alakohdan ensimmäistä, 
toista ja kolmatta virkettä ei sovelleta, jos 
kemikaalivirasto on jo suosittanut aineen 
ottamista ensisijaiseksi aineeksi 55 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. Ensimmäisen 
alakohdan ensimmäistä, toista ja kolmatta 
virkettä ei myöskään sovelleta, jos 
kemikaalivirasto päättää, että kyseistä 
ainetta koskevat rekisteröintiasiakirjat eivät 
sisällä riittävästi tietoja nopeutetun 
menettelyn soveltamiseen. Tästä 
päätöksestä ilmoitetaan asianomaisille 
rekisteröijille, ja heitä pyydetään 
esittämään huomautuksensa kolmen 
kuukauden kuluessa. Kemikaalivirasto 
ottaa päätöksessään huomioon esitetyt 
huomautukset.
Sellaisia rekisteröijän yksilöityjä 
käyttötapoja, joista kemikaalivirasto ei ole 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
antanut suositusta tai tehnyt päätöstä 
kuuden kuukauden kuluessa, pidetään 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina 
poikkeuksina.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta, mitä tulee 54 artiklan mukaiset perusteet täyttävien 
aineiden valmistajiin, maahantuojiin ja käyttäjiin, ehdotetaan erityisen menettelyn 
käyttöönottamista ennen kuin kemikaalivirasto suosittaa kyseisen aineen sisällyttämistä 
ensisijaisena aineena liitteeseen XIII (55 artiklan 3 kohdan mukaisesti). Tämän menettelyn 
olisi perustuttava rekisteröintiin tarkoituksena yksilöidä rekisteröijän yksilöidyt käyttötavat 
(9 a artiklan iii alakohta).

Tämä nopeutettu menettely voi toimia vain, jos rekisteröintiasiakirjat sisältävät riittävästi 
tietoa tällaisen päätöksen perustelemista varten. Jos rekisteröintiasiakirjat ovat 9 artiklan 
vaatimusten mukaisia, kemikaaliviraston olisi voitava tehdä ehdotetussa 55 artiklan 
3 a kohdassa vaaditut päätökset. Jos näin ei ole ja jos esim. arviointimenettely on vielä 
kesken, menettely aineen sisällyttämiseksi liitteeseen XIII voi olla sopiva väline.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 684
55 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla, ei sisällytetä 
liitteeseen XIII tai ne poistetaan siitä.

6. Aineita, joiden kaikki käyttötavat on 
kielletty tai joita koskevat rajoitukset 
VIII osaston tai yhteisön muun 
lainsäädännön nojalla ja/tai joille on 
myönnetty poikkeus 55 artiklan 2 kohdan 
tai 3 a kohdan perusteella, ei sisällytetä 
liitteeseen XIII tai ne poistetaan siitä 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Aineet, joiden direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti tehtyä luokittelua on muutettu 
ja jotka näin ollen eivät enää täytä 
54 artiklassa tarkoitettuja perusteita, on 
poistettava liitteestä XIII 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Tätä sovelletaan myös, jos joku 
aine ei enää uusien tieteellisten tietojen 
nojalla täytä liitteessä XII esitettyjä 
perusteita.

Or. fr

Perustelu

Olisi otettava huomioon seuraavat mahdollisuudet:

- VIII osastossa tarkoitetut käyttörajoitukset olisi sisällytettävä direktiiviin pelkkien kieltojen 
lisäksi.

- 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttötavoille tai käyttötapojen luokille myönnettävät 
poikkeukset olisi myös otettava huomioon: on tarpeetonta sisällyttää aineita liitteeseen XIII, 
jos kaikki niiden käyttötavat ovat kiellettyjä, rajoitettuja tai poikkeuksellisia.

- Aineiden, kuten karsinogeenisuus-, mutageenisuus- ja lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1, 2 
ja 3 kuuluvat aineet, luokittelua voidaan muuttaa, tai voi olla, että joku aine ei enää täytä 
liitteessä XII esitettyjä perusteita uusien tieteellisten tietojen nojalla. Tällaisissa tapauksissa 
kyseinen aine olisi poistettava liitteestä XIII.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 685
56 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
määräenemmistöllä sopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun 
asia on siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltioiden komitea ei 
pääse määräenemmistöllä sopimukseen, sen 
on annettava lausunto 30 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi. 
Kemikaalivirasto toimittaa 15:n arkipäivän 
kuluessa komissiolle lausunnon sekä tiedon 
mahdollisista vähemmistönäkemyksistä 
komiteassa.

Or. en

Perustelu

Määräenemmistön päätös on suotavampi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 686
56 ARTIKLAN 7 KOHTA

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

7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
määräenemmistöllä sopimukseen siitä, että 
aine täyttää lupaperusteet ja että se on 
sisällytettävä liitteeseen XIIIb, 30 päivän 
kuluessa siitä, kun asia on siirretty sen 
käsiteltäväksi, kemikaalivirasto suosittelee 
komissiolle 15 työpäivän kuluessa aineen
sisällyttämistä liitteeseen XIIIb 55 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltioiden 
komitea ei pääse sopimukseen 
määräenemmistöllä, sen on annettava 
lausunto 30 päivän kuluessa siitä, kun asia 
on siirretty sen käsiteltäväksi. 
Kemikaalivirasto toimittaa 15 työpäivän 
kuluessa komissiolle lausunnon sekä tiedon 
mahdollisista vähemmistönäkemyksistä 



AM\565935FI.doc 57/95 PE 357.823v01-00

FI

komiteassa, jotta komissio voi tehdä 
päätöksensä.

Or. it

Perustelu

Tarkistus täydentää mietinnön esittelijän tarkistusta 57 selventämällä, että tapauksissa, joissa 
komitea ei pääse sopimukseen, lopullinen päätös jää komissiolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi 

Tarkistus 687
56 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. Aineet, joiden on hiljattain todettu 
täyttävän 54 artiklan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut kriteerit ja aineet, joiden on 
todettu täyttävän 54 artiklan d, e ja 
f alakohdassa tarkoitetut kriteerit on 
sisällytettävä liitteeseen XIII a kolmen 
kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää esittelijän tarkistuksen 52 ottamalla käyttöön menettelyn liitteeseen XIII a 
sisällyttämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 688
56 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. Aineet, joiden on hiljattain todettu 
täyttävän 54 artiklan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut kriteerit ja aineet, joiden on 
todettu täyttävän 54 artiklan d, e ja 
f alakohdassa tarkoitetut kriteerit on 
sisällytettävä liitteeseen XIII a yhden 
kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy samojen esittäjien 54 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Avoimuuden 
parantamiseksi, jatkokäyttäjien toteuttamien vapaaehtoisten toimien edistämiseksi ja 
turvallisempia vaihtoehtoja koskevien innovointien rohkaisemiseksi olisi kaikki aineet, jotka 
täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit, lisättävä välittömästi 
lupamenettelyehdokkaiden luetteloon (= liite XIII (a)). Aineet, joiden tiedetään jo täyttävän 
mainitut kriteerit, on lisättävä liitteeseen välittömästi. Niiden aineiden osalta, joita ei vielä 
ole tunnistettu, on otettava käyttöön menettely, joilla ne lisätään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 689
57 ARTIKLAN 1 KOHTA

1.Komissio tekee lupahakemuksia koskevat 
päätökset tämän osaston mukaisesti.

1.Komissio tekee lupahakemuksia koskevat 
päätökset tämän osaston mukaisesti. 
Kyseisiä päätöksiä tehtäessä on 
noudatettava ennalta varautumisen 
periaatetta.

Or. en

Perustelu

Katso 1 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anders Wijkman

Tarkistus 690
57 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Komissio ei tarkastele:

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

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

(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, 
jotka aiheutuvat aineen käytöstä 
lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään neuvoston 
direktiivillä 90/385/ETY1, neuvoston 
direktiivillä 93/42/ETY2 tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 98/79/EY3
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_________
1 EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17.
2 EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1.
3 EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

Or. en

Perustelu

Lupavaatimuksella pystytään varmistamaan suojelun korkea taso ainoastaan, jos erityistä 
huolta aiheuttavat aineet korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla aina, 
kun tämä on mahdollista. Riskien "asianmukaista hallintaa" koskevan vaihtoehtoisen 
tavoitteen säilyttämiseksi on vähennettävä ympäristön kannalta erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisista turvallisemmista 
vaihtoehdoista piittaamatonta käyttöä ja päästöjä. IPPC-laitosten käyttötapoja koskeva 
poikkeus (57 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 59 artiklan 6 kohdan a alakohta) muodostaa 
vakavan ongelman, joka voi heikentää lupamenettelyä sulkemalla pois aineen merkittäviä 
käyttötapoja ja suosimalla sen sijaan sellaista lupamenettelyä, jota ei voida verrata 
REACHiin. Päästöjen raja-arvoihin perustuva sääntely ei ole asianmukainen tapa käsitellä 
erityistä huolta aiheuttavia aineita (erityisesti PBT- ja vPvB-aineita) ja sillä ei voida 
varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkeaa tasoa. Kyseisten aineiden 
käyttö lääketieteellisissä laitteissa voi aiheuttaa ihmisten terveydelle (ja ympäristölle) 
epäsuoria vaikutuksia, joita ei ole otettu huomioon erityisdirektiiveissä (Jørgensen & muut).

On itsestään selvää, että ehkäiseminen on parempi vaihtoehto kuin parantaminen. Näin ollen 
korvaamisella tulisi olla etusija "riittävään valvontaan" nähden työntekijöiden turvallisuutta, 
biosidejä ja tiettyjä sähkölaitteisiin sisältyviä vaarallisia aineita koskevan nykylainsäädännön 
mukaisesti. "Riittävän valvonnan" toteutettavuutta koskevien yleisten epäilyjen lisäksi tämä 
malli on selvästi soveltumaton kun on kyse pysyvistä tai biokertyvistä aineista tai 
genotoksisista aineista, jotka eivät ylitä kynnysarvoa. Tässä luetelluissa 
lainsäädäntövälineissä ei oteta huomioon korvaavien aineiden saatavuutta ja siksi niitä ei 
voida pitää samanveroisina kuin REACH. (Schlyter & muut)

Poistamalla tämä teksti saadaan aikaan huomattava parannus. On suuri erehdys sallia 
aineiden luvanvarainen käyttö, kunhan niiden valvonta on riittävää. Tämä uhkaa heikentää 
lupamenettelyn tehokkuutta ja samalla tuhota sen uskottavuuden edistyksellisenä 
lainsäädäntövälineenä. Ei myöskään voida hyväksyä, että komissiota kielletään 
tarkastelemasta eräitä vesiympäristöä ja ihmisten terveyttä uhkaavia riskejä (Sjoestedt).

Luvan myöntämisestä voidaan tehdä pakollista, jos lupa on sosiaalis-taloudellisesti perusteltu 
eikä soveltuvia vaihtoehtoja ole saatavilla. Lupa olisi myönnettävä ainoastaan, jos turvallisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla, jos kyseisen aineen käytölle on selkeää yhteiskunnallista 
tilausta ja jos toteutetaan tarvittavat toimet altistumisen, päästöjen ja ympäristölle koituvien 
tappioiden minimoimiseksi. (Anders Wijkman).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 691
57 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Komissio ei tarkastele:

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

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

(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, 
jotka aiheutuvat aineen käytöstä 
lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään neuvoston 
direktiivillä 90/385/ETY1, neuvoston 
direktiivillä 93/42/ETY2 tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 98/79/EY3
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_________
1 EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17.
2 EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1.
3 EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

Or. en

Perustelu

Lupavaatimuksella pystytään varmistamaan suojelun korkea taso ainoastaan, jos erityistä 
huolta aiheuttavat aineet korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla aina, 
kun tämä on mahdollista. Riskien "asianmukaista hallintaa" koskevan vaihtoehtoisen 
tavoitteen säilyttämiseksi on vähennettävä ympäristön kannalta erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisista turvallisemmista 
vaihtoehdoista piittaamatonta käyttöä ja päästöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 692
57 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

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

2. Lupa on myönnettävä, jos aineen käytöstä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuva riski, joka johtuu liitteessä XIII 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, on asianmukaisesti 
hallinnassa liitteessä I olevan 6 jakson 
mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on osoitettu. 
Kyseistä jaksoa varten olisi vähäisen riskin 
ja vähäisen altistuksen teollisuuskäyttö 
määriteltävä asianmukaisesti hallinnassa 
olevaksi liitteen I 6 jakson mukaisesti 
ilman, että sitä on muulla tavalla 
osoitettava. Vähäisen riskin ja vähäisen 
altistuksen teollisuuskäyttö on 
teollisuuskäyttö, jonka on osoitettu sen 
jäsenvaltion, jonka alueella teollisuuskäyttö 
toteutuu, toimivaltaisen viranomaisen 
mielestä tyydyttävällä tavalla alentavan 
teknisesti mahdollisimman alhaiselle 
tasolle työntekijöiden altistumisen aineille 
ja aineiden kaikenlaiset päästöt 
ympäristöön. 
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Or. en

Perustelu

Mikäli 54 artiklan e ja f kohdassa tarkoitettuja luokkia ei poisteta, asetusta on vähintään 
muutettava siten, että siinä selvästi määritetään prosessi, jolla erityistä huolta aiheuttavia 
aineita voidaan tuoda lupavaatimuksen piiriin ja selvästi vahvistetaan kriteerit ja testit vPvB-
aineille, hormonitoimintaa häiritseville aineille ja muille samantasoisia huolia aiheuttaville 
aineille.

57 artiklassa määritetään tarkasti, miten komission on myönnettävä tai hylättävä lupia. 
Kyseistä artiklaa olisi muutettava siten, että vähäisen riskin ja vähäisen altistuksen 
teollisuuskäytön aineille voidaan antaa lupa liitteen I 6 jakson mukaisesti.

Kyseistä artiklaa olisi muutettava siten, että vähäisen riskin ja vähäisen altistuksen 
teollisuuskäytön aineille voidaan antaa lupa liitteen I 6 jakson mukaisesti.

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

Tarkistus 693
57 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aineen 
päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty 
lupa neuvoston direktiivin 96/61/EY1 

mukaisesti;

Poistetaan.

__________
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.

Or. fr

Perustelu

ICCC-direktiivin (direktiivi 96/61/EY) säännösten noudattamisella ei voida perustella 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien jättämistä tarkastelun ulkopuolelle 
REACHin lupamenettelyn puitteissa. ICCC-direktiivin noudattaminen ei takaa REACH-
direktiivin noudattamista. Poikkeuksia koskevia pyyntöjä olisi pikemminkin käsiteltävä tapaus 
kerrallaan.

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

Tarkistus 694
57 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA
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(b) riskejä, jotka aiheutuvat 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä kyseisen aineen päästöistä 
pistelähteestä, joihin sovelletaan 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta 
sääntelystä tämän asetuksen 11 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY1 

16 artiklan nojalla annetun lainsäädännön 
mukaisesti;

Poistetaan.

__________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Vesipuitedirektiivin säännösten noudattamisella ei voida perustella ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien jättämistä tarkastelun ulkopuolelle REACHin lupamenettelyn 
puitteissa. Vesidirektiivin noudattaminen ei takaa REACH-direktiivin noudattamista. 
Poikkeuksia koskevia pyyntöjä olisi pikemminkin käsiteltävä tapaus kerrallaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 695
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Lupa voidaan myöntää, jos soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla ja jos sosioekonomisten hyötyjen 
osoitetaan ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja jos käytössä on toimenpiteitä 
altistumisen minimoimiseksi. Ennen tämän 
päätöksen tekemistä on tarkasteltava kaikkia 
seuraavia seikkoja:

Or. en

Perustelu

Lupamenettely on tarkoitettu aineille, jotka aiheuttavat erittäin suurta huolta. Viranomaisten 
on annettava erityinen lupa ennen kuin tällaista ainetta voidaan käyttää. Säännökseen on 
sisällytettävä korvaamisperiaate. Jotta aine voidaan hyväksyä, on ensin osoitettava, että 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 696
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Lupa on myönnettävä, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän merkittävästi ihmisten terveydelle, 
työntekijöiden ja haavoittuvaisten 
väestönosien terveys mukaan lukien, tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia aineita 
tai tekniikoita ei ole saatavilla ja jos 
toteutetaan tarvittavat toimet altistumisen, 
päästöjen ja ympäristölle koituvien 
tappioiden minimoimiseksi. Ennen tämän 
päätöksen tekemistä on tarkasteltava kaikkia 
seuraavia seikkoja:

Or. en

Perustelu

Johtuu samojen esittäjien ehdottamasta 57 artiklan 2 kohdan poistamisesta. Luvan 
myöntämisestä voidaan tehdä pakollista, jos lupa on sosioekonomisesti perusteltu eikä 
soveltuvia vaihtoehtoja ole saatavilla. Lupa olisi myönnettävä ainoastaan, jos turvallisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla, jos kyseisen aineen käytölle on selkeää yhteiskunnallista 
tilausta ja jos toteutetaan tarvittavat toimet altistumisen, päästöjen ja ympäristölle koituvien 
tappioiden minimoimiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies

Tarkistus 697
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan 
nojalla, lupa voidaan myöntää, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle, erityisesti
haavoittuvaisten väestönosien terveys 
mukaan lukien, tai ympäristölle aineen 
käytöstä aiheutuvan riskin ja jos soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla ja jos toteutetaan tarvittavat 
toimet altistumisista ja ympäristöön 
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päästöistä muodostuvien yhdistelmien 
minimoimiseksi. Ennen tämän päätöksen 
tekemistä on tarkasteltava kaikkia seuraavia 
seikkoja:

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin kansalaiset ymmärtävät, että se, mille he todellisuudessa altistuvat, ovat 
saasteiden erilaisia yhdistelmiä. Todellisen altistumisen ja laboratoriotestien välillä on aina 
oleva suuria eroja. Lupia olisi näin ollen myönnettävä ainoastaan, jos turvallisempaa 
vaihtoehtoa tai tekniikkaa ei ole olemassa, mutta samalla olisi voimakkaasti pyrittävä 
vähentämään vaarallisia saasteyhdistelmiä tai poistamaan ne.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 698
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Lupa on myönnettävä, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia aineita 
tai tekniikoita ei ole saatavilla ja jos 
toteutetaan tarvittavat toimet altistumisen, 
päästöjen ja ympäristölle koituvien 
tappioiden minimoimiseksi. Ennen tämän 
päätöksen tekemistä on tarkasteltava kaikkia 
seuraavia seikkoja:

Or. en

Perustelu

Luvan myöntämisestä voidaan tehdä pakollista, jos lupa on sosioekonomisesti perusteltu eikä 
soveltuvia vaihtoehtoja ole saatavilla. Lupa olisi myönnettävä ainoastaan, jos turvallisia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla, jos kyseisen aineen käytölle on selkeää yhteiskunnallista 
tilausta ja jos toteutetaan tarvittavat toimet altistumisen, päästöjen ja ympäristölle koituvien 
tappioiden minimoimiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 699
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ja luvan 
hylkäämisestä aiheutuvat sosioekonomiset 
vaikutukset, jotka hakija tai muut osapuolet 
osoittavat;

(b) aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ja luvan 
hylkäämisestä aiheutuvat sosioekonomiset ja 
muut kestävyyteen liittyvät vaikutukset, 
jotka hakija tai muut osapuolet osoittavat;

Or. en

Perustelu

Käsite "sosio-ekonominen" ei välttämättä kata kaikkia niitä vaikutuksia, jotka on otettava 
huomioon. Kestävyyteen liittyvät vaikutukset voivat käsittää voimavarojen käytön 
tehokkuuden, energiatehokkuuden, kasvihuonekaasuja koskevan tehokkuuden, jätteen 
minimoimisen ja kierrätyksen kaltaisten tekijöiden arvioinnin.

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

Tarkistus 700
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten 
vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
terveys- tai ympäristöriskeistä. 

(d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten 
vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
käyttöön liittyvistä terveys- tai 
ympäristöriskeistä sekä sosio-ekonomisista 
ja muista kestävyyttä koskevista 
vaikutuksista. 

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi olisi tietoja vaadittava myös vaihtoehtoisten aineiden tai 
tekniikoiden sosio-ekonomisista ja kestävyyttä koskevista vaikutuksista.

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

Tarkistus 701
57 ARTIKLAN 4 KOHTA
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4. Käytölle ei saa myöntää lupaa, jos se 
merkitsisi liitteessä XVI asetetun 
rajoituksen lieventämistä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että päätöksistä, jotka EU:n ministerineuvosto ja Euroopan 
parlamentti ovat tehneet direktiivin 76/769/ETY nojalla tai joita komissio tekee 
tulevaisuudessa 130 artiklassa (komitologia) tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ei pitäisi 
enää käydä keskusteluja. Ei pitäisi jättää komission harkintavaltaan päättää, myönnetäänkö 
aineille ja käyttötavoille, joita jo säädellään, poikkeuksia ja missä määrin. Näiden aineiden 
osalta on parasta pitää yllä korkeaa suojelun tasoa. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston 
– "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 702
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Lupia tarkastellaan uudelleen tietyn 
ajanjakson kuluttua, ja niille asetetaan 
määräaika.

Or. fr

Perustelu

Ilman aika ajoin suoritettavaa uudelleentarkastelua kannustus turvallisempia vaihtoehtoja 
koskeviin tutkimusinnovaatioihin katoaa.

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

Tarkistus 703
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. 
Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille 

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta.
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luville asetetaan tavallisesti määräaika.

Or. it

Perustelu

Määräaikoja ei tarvita, sillä lupien myöntämistä koskevia päätöksiä voidaan tarkistaa tai 
muuttaa tai ne voidaan jopa peruuttaa milloin tahansa. Määräaika merkitsisi vain 
ylimääräistä rasitetta sekä yrityksille että viranomaisille. Tämä tarkistus liittyy muihin 
VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 704
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Luville asetetaan ajanjaksot, joiden 
kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen, ja 
ne alistetaan korvaavia aineita koskevien 
suunnitelmien esittämiselle, ja niille 
voidaan asettaa muita ehtoja, mukaan 
luettuna valvonta. Luville asetetaan 
määräaika, joka on pituudeltaan 
korkeintaan seitsemän vuotta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tarkistusta 61.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 705
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Luville asetetaan ajanjaksot, joiden 
kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen, ja 
ne alistetaan korvaavia aineita koskevien 
suunnitelmien esittämiselle, ja niille 
voidaan asettaa muita ehtoja, mukaan 
luettuna valvonta. Luville asetetaan 
määräaika, joka on pituudeltaan 
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korkeintaan viisi vuotta.

Or. en

Perustelu

Sama kuin Sacconin tarkistus 61. Luville on asetettava määräajat. Lainsäädännössä on 
vastaavanlaisia säännöksiä biosidien ja geneettisesti muunneltujen organismien kohdalla. 
Tällä kannustetaan myös innovointia ja turvallisempien vaihtoehtojen kehittämistä.

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

Tarkistus 706
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

6. Luville asetetaan ajanjaksot, joiden 
kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen, ja 
ne alistetaan korvaavia aineita koskeville 
vaatimuksille ja niille voidaan asettaa 
muita ehtoja, mukaan luettuna valvontaa 
koskevat vaatimukset. Luville asetetaan 
määräaika, joka on pituudeltaan 
korkeintaan viisi vuotta.

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että kaikki myönnetyt luvat ovat määräaikaisia, koska säännönmukaisen 
uudelleentarkastelun kautta on mahdollista (ja voidaan rohkaista) sopeutua (sopeutumaan) 
tekniseen edistymiseen (esimerkiksi vaaroja, altistumista, sosiaalis-taloudellisia etuja ja 
vaihtoehtojen olemassaoloa koskevien uusien tietojen huomioon ottaminen). Kaikille luville 
olisi asetettava enintään 5 vuoden pituiset määräajat, jotka riippuvat turvallisempien 
vaihtoehtojen tai tekniikoiden kehittymisestä. Ilman säännönmukaisia tarkastelujaksoja 
menetetään turvallisempien vaihtoehtojen innovoinnin vaatima "kipinä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 707
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa 
on tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. 
Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille 

6. Luville asetetaan ajanjaksot, joiden 
kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen, ja 
ne alistetaan korvaavia aineita koskevien 
suunnitelmien esittämiselle, ja niille 
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luville asetetaan tavallisesti määräaika. voidaan asettaa muita ehtoja, mukaan 
luettuna valvonta. Luville asetetaan 
määräaika, joka on pituudeltaan 
korkeintaan kolme vuotta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan esittelijän tarkistuksessa 61 omaksumaa lähestymistapaa. Luville 
on asetettava määräajat, jotta kannustetaan innovointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 708
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

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

Or. nl

Perustelu

Luville on aina asetettava määräaika.

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

Tarkistus 709
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) aika, joksi lupa myönnetään;

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia, koska niiden uudelleen tarkasteleminen 
mahdollistaa teknisen kehityksen ja tukee sitä (esim. vaarallisia aineita, altistumista, 
sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Jos 
lupia ei tarkastella uudelleen säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää 
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turvallisempia vaihtoehtoja. Kaikkiin lupahakemuksiin olisi kuuluttava erottamattomana 
osana korvaussuunnitelma.

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

Tarkistus 710
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) mahdolliset ehdot, joilla lupa 
myönnetään;

(d) ehdot, joilla lupa myönnetään;

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Tarkistus 711
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) mahdollinen ajanjakso, jonka kuluttua 
lupaa on tarkasteltava uudelleen;

(e) ajanjakso, jonka kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen;

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava tilapäisiä, koska niiden säännöllinen uudelleen tarkasteleminen 
mahdollistaa teknisen kehityksen ja tukee sitä (esim. vaarallisia aineita, altistumista, 
sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Jos 
lupia ei tarkastella uudelleen säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää 
turvallisempia vaihtoehtoja. Kaikkiin lupahakemuksiin olisi kuuluttava erottamattomana 
osana korvaussuunnitelma. (Schlyter & muut).

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen 57 artiklan 6 kohtaa koskevan tarkistuksen 
kanssa (Ferreira).

On kohtuullista edellyttää, että kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia, koska niiden 
säännöllinen uudelleen tarkasteleminen mahdollistaa teknisen kehityksen ja tukee sitä (esim. 
vaarallisia aineita, altistumista, sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja 
vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia ja ne on 
alistettava uudelleenarvioinnille viimeistään viiden vuoden kuluttua, riippuen turvallisempien 
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vaihtoehtojen ja tekniikoiden kehittämisen tilanteesta. Jos lupia ei tarkastella uudelleen 
säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää turvallisempia vaihtoehtoja (Honeyball).

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

Tarkistus 712
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) mahdolliset valvontajärjestelyt. (f) valvontajärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia, koska niiden uudelleen tarkasteleminen 
mahdollistaa teknisen kehityksen ja tukee sitä (esim. vaarallisia aineita, altistumista, 
sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Jos 
lupia ei tarkastella uudelleen säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää 
turvallisempia vaihtoehtoja. Kaikkiin lupahakemuksiin olisi kuuluttava erottamattomana 
osana korvaussuunnitelma.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller, Mary Honeyball

Tarkistus 713
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN F A ALAKOHTA (uusi)

(f a) korvaussuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia, koska niiden uudelleen tarkasteleminen 
mahdollistaa teknisen kehityksen ja tukee sitä (esim. vaarallisia aineita, altistumista, 
sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Jos 
lupia ei tarkastella uudelleen säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää 
turvallisempia vaihtoehtoja. Kaikkiin lupahakemuksiin olisi kuuluttava erottamattomana 
osana korvaussuunnitelma. (Schlyter & muut).

On kohtuullista edellyttää, että kaikkien lupien olisi oltava tilapäisiä, koska niiden 
säännöllinen uudelleen tarkasteleminen mahdollistaa teknisen kehityksen ja tukee sitä (esim. 
vaarallisia aineita, altistumista, sosioekonomisia hyötyjä koskevan uuden tiedon ja 
vaihtoehtojen saatavuuden pohdintaa). Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia ja ne on 
alistettava uudelleenarvioinnille viimeistään viiden vuoden kuluttua, riippuen turvallisempien 
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vaihtoehtojen ja tekniikoiden kehittämisen tilanteesta. Jos lupia ei tarkastella uudelleen 
säännöllisin väliajoin, menetetään tilaisuus kehittää turvallisempia vaihtoehtoja. (Jørgensen 
& muut, Mary Honeyball).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 714
57 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan 
ehdoissa määrätään, haltijan on 
varmistettava, että altistumistaso 
alennetaan niin alhaiseksi kuin se on 
teknisesti mahdollista.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

8 kohta ei ole yhdenmukainen riskienarvioinnin kanssa, ja se olisi poistettava. Lupa 
myönnetään,jos riskienarvioinnilla osoitetaan, että aineelle altistumisesta ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuva riski hallitaan asianmukaisesti. Näin ollen velvollisuus 
alentaa altistumistaso mahdollisimman alhaiseksi luo oikeudellista ja taloudellista 
epäselvyyttä.

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 715
57 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan 
ehdoissa määrätään, haltijan on 
varmistettava, että altistumistaso alennetaan 
niin alhaiseksi kuin se on teknisesti 
mahdollista.

8. Sen estämättä, mitä mahdollisissa luvan 
ehdoissa määrätään, haltijan on 
varmistettava, että altistumistaso alennetaan 
niin alhaiseksi kuin se on teknisesti 
mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.

Or. it

Perustelu

Altistustason alentamiseen tarvittavissa toimissa on otettava huomioon myös taloudelliset
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mahdollisuudet. Tämä tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita 
koskeviin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 716
58 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen lupien, joille on asetettu 
määräaika, katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan 
päättymistä. Sen sijaan, että hakija 
toimittaisi uudelleen kaikki nykyistä lupaa 
koskevan alkuperäisen hakemuksen osat, 
hän voi toimittaa ainoastaan nykyisen 
luvan numeron toisen, kolmannen ja 
neljännen alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Jos hakija ei pysty osoittamaan, että riski 
on asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu versio 
alkuperäiseen hakemukseen sisältyvästä 
sosioekonomisesta analyysista, 
vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta.
Jos hakija voi nyt osoittaa, että riski on 
asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu 
kemikaaliturvallisuusraportti.
Jos jotkin muut alkuperäisen hakemuksen 
osat ovat muuttuneet, hakijan on 
toimitettava myös nämä osat 
ajantasaistettuina.

Or. it

Perustelu

57 artiklan 6 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti määräaika ja kohdassa tarkoitettu 
menettely eivät ole tarpeen. Lupien myöntämistä koskevia päätöksiä voidaan tarkistaa tai 
muuttaa tai ne voidaan jopa peruuttaa milloin tahansa. Määräaika merkitsisi vain 
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ylimääräistä rasitetta sekä yrityksille että viranomaisille. Tämä tarkistus liittyy muihin 
VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 717
58 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen lupien, joille on asetettu 
määräaika, katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 
ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, 
kolmannen ja neljännen alakohdan 
mukaisesti.

1. Lupien katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 
ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, 
kolmannen ja neljännen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupien olisi oltava määräaikaisia. Myös tätä artiklaa on siksi muutettava. Komission
ehdotuksessa on kaksi menetelmää luvan saamiseksi. Järjestelmä on selkeämpi, mikäli 
menetelmiä on vain yksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 718
58 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen lupien, joille on asetettu 
määräaika, katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 

1. Lupien katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 
ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, 
kolmannen ja neljännen alakohdan 
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ainoastaan nykyisen luvan numeron toisen, 
kolmannen ja neljännen alakohdan 
mukaisesti.

mukaisesti.

Jos hakija ei pysty osoittamaan, että riski 
on asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu versio 
alkuperäiseen hakemukseen sisältyvästä 
sosioekonomisesta analyysista, 
vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta.

Hakijan on toimitettava ajantasaistettu 
versio alkuperäiseen hakemukseen 
sisältyvästä sosioekonomisesta analyysista, 
vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta.

Jos hakija voi nyt osoittaa, että riski on 
asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu 
kemikaaliturvallisuusraportti.
Jos jotkin muut alkuperäisen hakemuksen 
osat ovat muuttuneet, hakijan on toimitettava 
myös nämä osat ajantasaistettuina.

Jos jotkin muut alkuperäisen hakemuksen 
osat ovat muuttuneet, hakijan on toimitettava 
myös nämä osat ajantasaistettuina.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa tarkistuspakettia, jolla pyritään vahvistamaan korvaavia aineita ja 
huolehtimisvelvollisuutta.

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

Tarkistus 719
58 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Sellaisissa tapauksissa, joissa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuu vakava 
ja välitön vaara, komissio voi 
oikeasuhteisuuden huomioon ottaen 
keskeyttää luvan voimassaolon, kunnes 
tarkistaminen on suoritettu.

Sellaisissa tapauksissa, joissa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuu vaara, 
komissio voi oikeasuhteisuuden huomioon 
ottaen keskeyttää luvan voimassaolon, 
kunnes tarkistaminen on suoritettu.

Or. it

Perustelu

Ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vakavan ja välittömän vaaran 
määrittelemiseksi ei ole olemassa arviointiperusteita. Näin ollen komission on päätettävä 
perusteiden nojalla, keskeyttääkö se luvan voimassaolon tarkistamisen ajaksi. Tämä tarkistus 
liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 720
58 ARTIKLAN 4 KOHTA

4.VJos jokin direktiivissä 96/61/EY 
tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötavalle myönnettyjä 
lupia voidaan tarkistaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy samojen esittäjien ehdottamaan 57 artiklan 2 kohdan poistamiseen.

Mikäli direktiivin 96/61/EY mukaiset ympäristön laatua koskevat normit tai 
direktiiviin 2000/60/EY sisältyvät ympäristötavoitteet poistetaan lupavaatimuksia koskevien 
poikkeusten joukosta, tätä tarkistuslauseketta ei ole tarpeen lisätä.

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

Tarkistus 721
58 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Jos direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
ympäristötavoitteita ei saavuteta, kyseiselle 
aineen käyttötavalle asianomaisen 
jokialueen osalta myönnettyjä lupia 
voidaan tarkistaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 722
59 ARTIKLAN 4 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta; siihen 
liitetään aineen korvaamista koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 
kehittäminen, sekä hakijan ehdottamia 
toimia koskeva aikataulu

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että kaikkiin lupahakemuksiin on sisällytettävä automaattisesti aineen 
korvaussuunnitelma, jotta säilytetään turvallisempien vaihtoehtojen innovointiin tarvittava 
"kipinä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 723
59 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Hakemukseen voidaan liittää:
(a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

(d a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

(b) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta; siihen liitetään 
mahdollisesti myös aineen korvaamista 
koskeva suunnitelma, johon sisältyy 
tutkimus ja kehittäminen, sekä hakijan 
ehdottamia toimia koskeva aikataulu.

(d b) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta; siihen liitetään 
mahdollisesti myös aineen korvaamista 
koskeva suunnitelma, johon sisältyy 
tutkimus ja kehittäminen, sekä hakijan 
ehdottamia toimia koskeva aikataulu.

Or. en
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Perustelu

Sama kuin Sacconin tarkistus 66. Komission ehdotuksessa on kaksi menetelmää luvan 
saamiseksi. Järjestelmä on selkeämpi, mikäli menetelmiä on vain yksi. Tällä tarkistuksella 
yhdistetään molemmat.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Tarkistus 724
59 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta; siihen 
liitetään mahdollisesti myös aineen 
korvaamista koskeva suunnitelma, johon 
sisältyy tutkimus ja kehittäminen, sekä 
hakijan ehdottamia toimia koskeva 
aikataulu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanoa ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Valmistajia on turha pyytää 
toimittamaan tietoja kilpailijan tuotteesta, koska eräissä tapauksissa kyseisillä kilpailijoilla ei 
välttämättä ole tietoa mahdollisista vaihtoehdoista. Tämä tarkistus liittyy muihin 
tarkistuksiin, jotka koskevat VI osastoon: Lupamenettely sisältyviä artikloja. (Vernola & 
muut).

Täytäntöönpanoa ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Valmistajia ei pitäisi pyytää 
toimittamaan tietoja kilpailijan tuotteesta, koska heillä ei välttämättä ole tietoa mahdollisista 
vaihtoehdoista, joita kyseiset valmistajat eivät eräissä tapauksissa edes tuota. (Ulmer & 
muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 725
59 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Hakemukseen ei liitetä mitään 
seuraavista tiedoista:

Poistetaan.

(a) riskit, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aineen 
päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty 
lupa direktiivin 96/61/EY mukaisesti;
(b) riskit, jotka aiheutuvat vesiympäristölle 
tai vesiympäristön välityksellä aineen 
päästöistä pistekuormituslähteestä, mihin 
sovelletaan vaatimusta ennalta 
tapahtuvasta sääntelystä edellä olevan 
11 artiklan 3 kohdan sekä 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan nojalla 
annetun lainsäädännön mukaisesti;
(c) ihmisten terveydelle koituvat riskit, jotka 
aiheutuvat aineen käytöstä lääkinnällisessä 
laitteessa, mitä säännellään 
direktiiveillä 90/385/ETY, 93/42/ETY tai 
98/79/EY.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että lupahakemuksissa tarkastellaan kaikkia ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia riskejä. Päästöjen raja-arvoihin perustuva sääntely ei ole asianmukainen tapa 
käsitellä erityistä huolta aiheuttavia aineita (erityisesti PBT- ja vPvB-aineita) ja sillä ei voida 
varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkeaa tasoa. Kyseisten aineiden 
käyttö lääketieteellisissä laitteissa voi aiheuttaa ihmisten terveydelle (ja ympäristölle) 
epäsuoria vaikutuksia, joita ei ole otettu huomioon erityisdirektiiveissä (Jørgensen & muut).

Tässä luetelluissa lainsäädäntövälineissä ei oteta huomioon korvaavien aineiden saatavuutta. 
Siksi näiden direktiivien soveltamisalaan kuuluvien aineiden muodostamien riskien 
rajoittamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole tarkasteltu asianmukaisesti ja ne eivät tue 
ehdotettua lupamenettelyn vahvistamista. Erityisen ongelmallinen on sellaisille laitoksille 
myönnetty poikkeus, joilla on direktiivin 96/61/EY mukainen lupa, sillä kyseisessä 
direktiivissä ei oteta huomioon pysyvien ja biokertyvien aineiden muodostamaa 
erityisongelmaa (Schlyter & muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 726
59 ARTIKLAN 6 KOHDAN A ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 57 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

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

Tarkistus 727
59 ARTIKLAN 6 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) riskit, jotka aiheutuvat vesiympäristölle 
tai vesiympäristön välityksellä aineen 
päästöistä pistekuormituslähteestä, mihin 
sovelletaan vaatimusta ennalta 
tapahtuvasta sääntelystä edellä olevan 
11 artiklan 3 kohdan sekä 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan nojalla 
annetun lainsäädännön mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 57 artiklan 2 kohdan b alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Bogusław 
Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 728
61 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto antaa 116 artiklan 
mukaisesti luottamuksellisuuden huomioon 
ottaen verkkosivuillaan saataville yleiset 
tiedot käyttötavoista, joista hakemuksia on 
vastaanotettu, ja ilmoittaa määräajan, 
johon mennessä kolmannet osapuolet 
voivat toimittaa tietoja vaihtoehtoisista 
aineista tai tekniikoista.

2. Kemikaalivirasto antaa 116 artiklan 
mukaisesti luottamuksellisuuden huomioon 
ottaen verkkosivuillaan saataville yleiset 
tiedot käyttötavoista, joista hakemuksia on 
vastaanotettu.

Or. en

Perustelu

Kolmansille osapuolille ei pitäisi esittää kehotusta antaa vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita 
koskevia tietoja, koska niiden kehittäminen ja täytäntöönpano pitäisi jättää markkinoiden 
tehtäväksi.

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

Tarkistus 729
61 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot.

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot ja 
voi pyytää kyseisiltä kolmansilta osapuolilta 
tarvittaessa lisätietoja.

Mikäli jompi kumpi komitea katsoo, tai 
molemmat komiteat katsovat, että 
vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista 
tarvitaan lisätietoja, se voi tai ne voivat 
teettää saatavilla oleviin vaihtoehtoihin 
perehtyvän tutkimuksen. Kyseinen tutkimus 
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rahoitetaan kemikaaliviraston asettaman 
lupamaksun tuottamista tuloista.

Or. en

Perustelu

Kemikaaliviraston komiteoilla on oltava enemmän joustavuutta tietojen keräämiseksi ja 
niiden tulisi voida tilata riippumattomia raportteja mahdollisista korvaavista aineista. 
Komiteoilla olisi silloin käytettävissään enemmän tietoa päättäessään tietyn lupahakemuksen 
kelpoisuudesta. Nykyisen lainsäädännön mukaan kansallisten asiantuntijoiden on jo tehtävä 
päätös turvallisempien vaihtoehtojen saatavuudesta. Ottaen huomioon, että kemikaaliviraston 
komiteoilla on 10 kuukautta aikaa antaa päätöksensä, pitäisi olla mahdollista saada 
vaihtoehtoja koskeva tutkimus kyseisen ajanjakson aikana valmiiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 730
61 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot.

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot ja 
voi tarvittaessa hankkia tietoja kolmansista 
lähteistä tai riippumattomista 
tutkimuksista. Erityisesti korvaavien 
aineiden ja uusien teknologioiden ollessa 
kyseessä tällaisia tietoja voidaan tilata 
lyhyeksi ajaksi ulkopuolisesta lähteestä tai 
jäsenvaltion tieteellisesti tunnustamalta 
viranomaiselta. Menot voidaan kattaa 
viraston varoista ja vastaavista 
määrärahoista (59 artiklan 7 kohta).

Or. el

Perustelu
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Tätä tarkistusta pidetään hyödyllisenä, koska mahdollisten korvaavien aineiden 
perinpohjainen tutkiminen (luvanantoprosessin aikana) tukee pk-yrityksiä. Päätökset tehdään 
parhaiden mahdollisten tietojen pohjalta, ja jos riippumattomat konsultit toteuttavat 
riippumattomia tutkimuksia, tiedot voidaan välittää pientuottajille (tässä tapauksessa 
kemikaalialan pk-yrityksille).

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Anders Wijkman

Tarkistus 731
61 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot.

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 
1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa 
aluksi, että hakemus sisältää kaikki 
59 artiklassa täsmennetyt tiedot, jotka ovat 
luvan myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea pyytää hakijalta 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 
59 artiklan vaatimusten mukaiseksi. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot ja 
voi pyytää kyseisiltä kolmansilta osapuolilta 
tarvittaessa lisätietoja.

Mikäli jompi kumpi komitea katsoo, tai 
molemmat komiteat katsovat, että 
vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista 
tarvitaan lisätietoja, se voi tai ne voivat 
pyytää konsulttia tai jäsenvaltion 
viranomaista toteuttamaan asettamaansa 
määräaikaan mennessä tutkimuksen 
saatavilla olevista vaihtoehdoista. Kyseinen 
tutkimus rahoitetaan kemikaaliviraston 
asettaman lupamaksun (59 artiklan 
7 kohta) tuottamista tuloista.

Or. en

Perustelu

Kemikaaliviraston komiteoilla on oltava enemmän joustavuutta tietojen keräämiseksi ja 
niiden tulisi voida tilata riippumattomilta konsulteilta tai kansallisilta asiantuntijoilta 
raportteja mahdollisista korvaavista aineista. Komiteoilla olisi silloin käytettävissään 
enemmän tietoa päättäessään tietyn lupahakemuksen kelpoisuudesta. Nykyisen lainsäädännön 
mukaan kansallisten asiantuntijoiden on jo tehtävä päätös turvallisempien vaihtoehtojen 
saatavuudesta. Ottaen huomioon, että kemikaaliviraston komiteoilla on 10 kuukautta aikaa 
antaa päätöksensä, pitäisi olla mahdollista saada vaihtoehtoja koskeva tutkimus kyseisen 



PE 357.823v01-00 86/95 AM\565935FI.doc

FI

ajanjakson aikana valmiiksi.

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

Tarkistus 732
61 ARTIKLAN 5 KOHDAN 3 ALAKOHTA

Jos hakija aikoo esittää huomautuksia, hänen 
on lähetettävä huomautuksensa kirjallisina 
kemikaalivirastolle kahden kuukauden 
kuluessa lausuntoluonnoksen 
vastaanottamisesta. Komiteat tarkastelevat 
huomautuksia ja antavat lopulliset 
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa 
kirjallisten huomautusten vastaanottamisesta 
ottaen kyseiset huomautukset tarvittaessa
huomioon. Tätä päätöstä seuraavien 
15 päivän kuluessa kemikaalivirasto lähettää 
lausunnot ja niihin liitetyt kirjalliset 
huomautukset komissiolle, jäsenvaltioille ja 
hakijalle.

Jos hakija aikoo esittää huomautuksia, hänen 
on lähetettävä huomautuksensa kirjallisina 
kemikaalivirastolle kahden kuukauden 
kuluessa lausuntoluonnoksen 
vastaanottamisesta. Komiteat tarkastelevat 
huomautuksia ja antavat lopulliset 
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa 
kirjallisten huomautusten vastaanottamisesta 
ottaen kyseiset huomautukset huomioon. 
Tätä päätöstä seuraavien 15 päivän kuluessa 
kemikaalivirasto lähettää lausunnot ja niihin 
liitetyt kirjalliset huomautukset komissiolle, 
jäsenvaltioille ja hakijalle.

Or. en

Perustelu

Hakijan huomautukset tulisi ottaa huomioon kaikissa tapauksissa, ei ainoastaan tarvittaessa.

Liitteet voivat sisältää liiketoimintaa koskevaa arkaluonteista tietoa, jota ei pitäisi julkistaa, 
jotta liikesalaisuudet suojataan.

Tarkistus liittyy 69 artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Elisabeth Jeggle

Tarkistus 733
61 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Kemikaalivirasto asettaa verkkosivuilleen 
julkisesti saataville lausuntojensa ei-
luottamukselliset osat ja niiden mahdolliset 
liitteet 116 artiklan mukaisesti.

6. Kemikaalivirasto asettaa verkkosivuilleen 
julkisesti saataville lausuntojensa ei-
luottamukselliset osat 116 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 734
61 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Kemikaalivirasto asettaa verkkosivuilleen 
julkisesti saataville lausuntojensa ei-
luottamukselliset osat ja niiden mahdolliset 
liitteet 116 artiklan mukaisesti.

6. Kemikaalivirasto asettaa, samanaikaisesti 
kuin se ilmoittaa niistä hakijalle, 
verkkosivuilleen julkisesti saataville
lausuntojensa ei-luottamukselliset osat ja 
niiden mahdolliset liitteet 116 artiklan 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Komission ehdottaman menettelyn mukaisesti vain luvan hakijalle ilmoitetaan, onko lupa 
myönnetty vai ei. Tässä piilee riski, että valmistaja käyttää ajanjaksoa, jolloin ainoastaan se 
tietää luvan epäämisestä, hyväkseen ja toimittaa vastuuta välttääkseen kiellettyä ainetta tai 
sitä sisältäviä tuotteita jälleenmyyjille, ennen kuin kielto astuu voimaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 735
62 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden velvollisuus Velvollisuudet tiedottaa aineista, joille 
lupaa haetaan

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

Kaikki aineet joko sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa käytettynä, jotka 
ovat 54 artiklassa esitettyjen vaatimusten 
mukaisia, merkitään ja niihin liitetään aina 
käyttöturvallisuustiedote. Merkintä sisältää.
a) aineen nimen,
b) tiedon siitä, että aine sisältyy 
liitteeseen XIII, ja 
c) kaikki erityiset käyttötarkoitukset, joita 
varten aineelle on myönnetty lupa.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään esittelijän tarkistusta 69, sillä ainoastaan aineilla on oltava lupa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 736
62 artikla

Luvanhaltijoiden velvollisuus Tiedottamisvelvollisuus luvanvaraisista 
aineista

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

Kaikista aineista, joihin voidaan soveltaa 
54 artiklan mukaista lupamenettelyä, on 
toimitettava toimitusketjussa eteenpäin 
3 kohdassa mainitut aines- ja valmistetiedot 
käyttämällä pakkausmerkintöjä ja 
merkitsemällä tiedot 
käyttöturvallisuustiedotteeseen.
2. Jos kyseiset aineet sisällytetään 
tuotteeseen jatkokäyttäjän toimesta tai jos 
ne sisällytetään maahantuotuun 
tuotteeseen, 3 kohdassa mainitut tiedot on 
toimitettava kyseisen tuotteen 
toimitusketjussa. Tiedot voidaan antaa 
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tuotteen jatkokäyttäjille tai kuluttajille 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
pakkausmerkinnässä tai yhdessä muiden 
tavallisesti toimitettavien tietojen kanssa 
3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä 
a) aineen nimi ja b) tieto siitä, täyttääkö 
aine 54 artiklan kriteerit sisällyttämisestä 
liitteeseen XIII tai onko aine mainittu 
liitteessä XIII tai onko se saanut luvan 
tiettyä käyttötarkoitusta varten. 
Viimemainitussa tapauksessa on 
mainittava luvan saanut käyttötapa ja 
luvan numero.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut luvanhaltijoita koskevat velvollisuudet eivät riitä. On tärkeää, että kemikaalien 
monet käyttäjät sekä jätteistä huolehtivat voivat toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, joilla 
vältetään vahinko ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

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

Tarkistus 737
63 ARTIKLA

Jatkokäyttäjät
1. Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on 
ilmoitettava tästä kemikaalivirastolle 
kolmen kuukauden kuluessa aineen 
ensimmäisestä toimituksesta. Niiden on 
käytettävä ainoastaan kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämää 
lomaketta.

Poistetaan.
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2. Kemikaalivirasto perustaa ja pitää ajan 
tasalla rekisterin jatkokäyttäjistä, jotka ovat 
tehneet ilmoituksen 1 kohdan mukaisesti. 
Kemikaalivirasto antaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille oikeuden 
käyttää tätä rekisteriä.

Or. it

Perustelu

Ylimääräisten ja pk-yritysten kannalta kestämättömien rasitteiden välttämiseksi olisi 
poistettava ilmoitusvelvollisuus jatkokäyttäjiltä, jotka käyttävät luvan saaneita aineita. 
Yhdessä rekisteröintimenettelyyn (art. 32–34) liittyvien, kattavia tietoja ja hakemuksen 
jättämistä koskevien vaatimusten kanssa tämä olisi pk-yrityksille kestämätön lisärasite. Tämä 
tarkistus liittyy muihin VII osaston – "Lupamenettely" – artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 738
63 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on 
ilmoitettava tästä kemikaalivirastolle 
kolmen kuukauden kuluessa aineen 
ensimmäisestä toimituksesta. Niiden on 
käytettävä ainoastaan kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämää 
lomaketta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sallittujen aineiden jatkokäyttäjiä varten otetaan käyttöön ilmoitusmenettely. Yhdessä 
tietovelvoitteiden ja rekisteröintimenettelyyn liittyvän raportointivelvoitteen kanssa tämä on 
ylimääräinen ja pk-yrityksille soveltumaton rasite.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 739
63 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Lupakriteerit täyttäviä aineita 
sisältävien tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien on varmistettava, että 
mainittu tieto on merkitty selvästi kyseisiin 
tuotteisiin tarvittaessa yhdessä vastaavan 
lupanumeron tai vastaavien 
lupanumeroiden kanssa.

Or. en

Perustelu

On ensisijaisen tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja tuotteita 
ostaessaan ja siksi on olennaista, että tuotteisiin, joihin sisältyy luvanvaraisia aineita, 
kyseinen tieto on merkitty selvästi.


