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asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta

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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

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

Mikolášik

Tarkistus 254
64 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja jonka määräksi tulee 
enintään yksi tonni vuodessa.

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen.

Or. fr
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Perustelu

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen olisi jätettävä ulkopuolelle, koska REACHin 
soveltamisala olisi rajoitettava EU:n alueella valmistettuihin tai sinne tuotuihin ja siellä 
markkinoille saatettuihin aineisiin. Edellä 7 artiklassa jo säädetään tuote- tai 
prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevasta määrällisestä rajoituksesta. 
(Laperrouze)

Edellä 7 artiklassa jo säädetään tuote- tai prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä 
koskevasta määrällisestä rajoituksesta. Tarkistus liittyy muihin VIII osastoon "Tiettyjen 
vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevat rajoitukset" sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Vernola ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 255
64 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 JA 2 ALAKOHTA

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja jonka määräksi tulee 
enintään yksi tonni vuodessa.

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen 
erityistä huolta, huolta tai vähäistä huolta 
aiheuttavan aineen valmistukseen, 
markkinoille saattamiseen tai käyttöön, joka 
on tarkoitettu tieteelliseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen tai tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja jonka määräksi tulee 
enintään yksi tonni vuodessa.

2. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVII, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu 
laboratoriomittakaavassa tehtävään 
tutkimukseen tai käytettäväksi 
vertailustandardina.

2. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVII, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen 
erityistä huolta, huolta tai vähäistä huolta 
aiheuttavan aineen valmistukseen, 
markkinoille saattamiseen tai käyttöön, joka 
on tarkoitettu laboratoriomittakaavassa 
tehtävään tutkimukseen tai käytettäväksi 
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vertailustandardina.

Or. nl

Perustelu

Erityistä huolta aiheuttavia aineita ei pitäisi jättää ulkopuolelle, mikäli niitä tuotetaan 
korkeintaan yksi tonni (Bloklandin prioriteettipaketti).

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

Tarkistus 256
65 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, 
varsinkin herkät väestöosat ja aineseoksille 
altistuminen mukaan luettuina, vaaran, jota 
ei voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin kansalaiset ymmärtävät, että he altistuvat todellisuudessa monille eri 
yhdisteiden sekoituksille. Varsinaisen altistumisen ja laboratoriokokeiden välillä tulee aina 
olemaan suuria eroavaisuuksia. Jos kuitenkin havaitaan, että yhdisteiden tietyt sekoitukset 
aiheuttavat riskejä, joita ei voida hyväksyä, altistumista tällaisille yhdisteiden sekoituksille on 
vähennettävä tai altistuminen on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies

Tarkistus 257
65 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, herkät 
väestöosat ja varhain tai jatkuvasti 
yhdisteseoksille altistuvat kansalaiset 
mukaan luettuina, vaaran, jota ei voida 
hyväksyä ja johon on puututtava yhteisön 
tasolla, liite XVI on muutettava 130 artiklan 
3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
antamalla uusia rajoituksia tai muuttamalla 
liitteessä XVI olevia nykyisiä rajoituksia, 
jotka koskevat sellaisenaan, valmisteissa tai 
tuotteissa käytettävien aineiden valmistusta, 
käyttöä tai markkinoille saattamista, 66–70 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin kansalaiset ymmärtävät, että he altistuvat todellisuudessa monille eri 
yhdisteiden sekoituksille. Varsinaisen altistumisen ja laboratoriokokeiden välillä tulee aina 
olemaan suuria eroavaisuuksia. Tästä syystä REACH-järjestelmään liittyvien rajoitusten 
yhteydessä olisi erityisesti otettava huomioon sekä herkille väestöosille että vaarallisille 
yhdisteseoksille altistuville kansalaisille aiheutuvat riskit.

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

Tarkistus 258
65 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, ja kun sosioekonomiset 
hyödyt eivät ylitä aineen käytöstä 
aiheutuvaa riskiä, liite XVI on muutettava 
130 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
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säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Kaikkia riskejä, joita ei voida hyväksyä, on vältettävä. Kuitenkin 57 artiklan 3 kohdan 
b alakohdassa oletetaan, että sosioekonomiset hyödyt voivat ylittää aineen käytöstä 
aiheutuvan riskin. Tekstissä säädetään sosioekonomisesta analyysistä, joten tämä maininta on 
tarpeen. Tarkistus liittyy muihin VIII osastoon "Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden 
valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset" sisältyviin artikloihin 
tehtyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 259
65 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan,
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, herkät 
väestöosat mukaan luettuna, vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 130 
artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta aineen 
käyttöön eristettynä välituotteena tehtaalla, 
lukuun ottamatta 3 kohdan mukaisia 
tapauksia.

Or. en

Perustelu

REACH-järjestelmään liittyvien rajoitusten yhteydessä olisi erityisesti otettava huomioon 
herkille väestöosille aiheutuvat riskit.

Tehtaalla käytettävät eristetyt välituotteet saattavat aiheuttaa työntekijöille vakavan riskin ja 
työstä johtuva altistuminen niille olisi minimoitava. Ei ole siis perusteltua jättää tehtaalla 
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käytettäviä eristettyjä välituotteita rajoitusten ulkopuolelle.

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

Laperrouze

Tarkistus 260
65 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Niiden aineiden osalta, jotka luokitellaan 
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
kuuluviksi aineiksi ja joiden kulutuskäytölle 
komissio ehdottaa rajoituksia, liite XVI on 
muutettava 130 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asetuksen 66–70 
artiklaa ei sovelleta.

2. Niiden aineiden osalta, jotka luokitellaan 
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
kuuluviksi aineiksi ja joiden kulutuskäytölle 
komissio ehdottaa rajoituksia, liite XVI on 
muutettava 130 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa 54 artiklan ensimmäisen kohdan a, b ja 
c alakohtaan ehdotettuja muutoksia. Tarkistus liittyy muihin VIII osastoon "Tiettyjen 
vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevat rajoitukset" sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Vernola ja muut)

Ei ole hyväksyttävää, ettei 66–68 artiklaa sovellettaisi. (Laperrouze)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 261
65 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Viimeistään silloin, kun aine sisällytetään 
Tukholman yleissopimukseen tai pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä koskevaan YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjaan, 
komissio esittää luonnoksen kyseisen aineen 
sisällyttämisestä liitteeseen XVII, jollei 55 
artiklan 5 kohdasta muuta johdu. 
Toimenpideluonnosten mukaan on 
vähintään pantava täytäntöön kyseisistä 
yhteisön kansainvälisistä sitoumuksista 
aiheutuvat velvollisuudet. Liite XVII on 

3. Viimeistään silloin, kun aine sisällytetään 
Tukholman yleissopimukseen tai pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä koskevaan YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjaan, 
komissio esittää luonnoksen kyseisen aineen 
sisällyttämisestä liitteeseen XVII, jollei 55 
artiklan 5 kohdasta muuta johdu. 
Toimenpideluonnosten mukaan on pantava 
täytäntöön kyseisistä yhteisön 
kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvat 
velvollisuudet. Liite XVII on muutettava 
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muutettava 130 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asetuksen 66–70 
artiklaa ei sovelleta.

130 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Asetuksen 66–70 artiklaa ei 
sovelleta.

Or. fr

Perustelu

Kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien velvollisuuksien täytäntöönpanosta ei voi puhua 
määrällisin termein "vähintään".

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

Tarkistus 262
66 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos komissio katsoo, että aineen 
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän 
hyvin hallinnassa ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, se pyytää kemikaalivirastoa 
valmistelemaan liitteen XIV vaatimusten 
mukaisen asiakirja-aineiston. Jos kyseisestä 
aineistosta käy ilmi, että tarvitaan nykyisiä 
toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön 
laajuisia toimia, kemikaalivirasto aloittaa 
rajoitusmenettelyn ja ehdottaa rajoituksia.

1. Jos komissio katsoo, että aineen 
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä, 
joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja 
johon on puututtava yhteisön tasolla, se 
pyytää kemikaalivirastoa valmistelemaan 
liitteen XIV vaatimusten mukaisen asiakirja-
aineiston. Jos kyseisestä aineistosta käy ilmi, 
että tarvitaan nykyisiä toimenpiteitä 
pidemmälle meneviä yhteisön laajuisia 
toimia, kemikaalivirasto aloittaa 
rajoitusmenettelyn ja ehdottaa rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Valitut aineet on tarkasti valittava sovittujen tieteellisten kriteerien perusteella ja rajoitukset 
olisi otettava käyttöön ainoastaan sellaisen riskin yhteydessä, jota ei voida hyväksyä, eikä 
vain riskin yleensä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 263
66 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että aineen 
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän 
hyvin hallinnassa ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, jäsenvaltion on 
valmisteltava liitteen XIV vaatimusten 
mukainen asiakirja-aineisto. Jos kyseisestä 
aineistosta käy ilmi, että tarvitaan nykyisiä 
toimenpiteitä pidemmälle meneviä yhteisön 
laajuisia toimia, jäsenvaltion on toimitettava 
aineisto kemikaalivirastolle liitteessä XIV 
määritellyssä muodossa rajoitusmenettelyn 
aloittamiseksi.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että aineen 
valmistus, markkinoille saattaminen tai 
käyttö sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä, 
joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja 
johon on puututtava yhteisön tasolla, 
jäsenvaltion on valmisteltava liitteen XIV 
vaatimusten mukainen asiakirja-aineisto. Jos 
kyseisestä aineistosta käy ilmi, että tarvitaan 
nykyisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä 
yhteisön laajuisia toimia, jäsenvaltion on 
toimitettava aineisto kemikaalivirastolle 
liitteessä XIV määritellyssä muodossa 
rajoitusmenettelyn aloittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Valitut aineet on tarkasti valittava sovittujen tieteellisten kriteerien perusteella ja rajoitukset 
olisi otettava käyttöön ainoastaan sellaisen riskin yhteydessä, jota ei voida hyväksyä, eikä 
vain riskin yleensä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges, Werner 
Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 264
66 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Kemikaalivirasto julkistaa 
välittömästi/viipymättä/ verkkosivuillaan, 
että jäsenvaltio tai komissio aikoo aloittaa 
rajoitusprosessin, ja se ilmoittaa niille, 
jotka ovat rekisteröineet kyseisen aineen.

Or. en



AM\565936FI.doc 9/1 PE 357.824v01-00

FI

Perustelu

Rajoituksia voidaan soveltaa ilman tonnimäärärajaa eli alle 1 tonni vuodessa. On oikeus 
saada tietoja rekisteröinneiltä yhtiöiltä mutta myös niiltä, joilta joko ei edellytetä 
rekisteröintiä (alle 1 tonni vuodessa) tai sitä ei vielä edellytetä tonnimäärätasoon 
sovellettavien eri määräaikojen vuoksi.

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

Werner Langen ja Françoise Grossetete

Tarkistus 265
66 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Kemikaalivirasto asettaa viipymättä 
julkisesti verkkosivuillaan saataville kaikki 
liitteen XIV mukaiset asiakirja-aineistot, 
mukaan luettuina tiedot 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti ehdotetuista rajoituksista.
Julkaisupäivämäärä on ilmoitettava selvästi.
Kemikaalivirasto kehottaa kaikkia, joiden 
etuja asia koskee, esittämään yksin tai 
yhdessä kolmen kuukauden kuluessa 
julkaisemisesta:

3. Kemikaalivirasto asettaa viipymättä 
julkisesti verkkosivuillaan saataville 
asiaankuuluvien asiakirja-aineistojen 
yhteenvedot, mukaan luettuina tiedot 1 ja 2 
kohdan mukaisesti ehdotetuista rajoituksista. 
Julkaisupäivämäärä on ilmoitettava selvästi.
Kemikaalivirasto kehottaa kaikkia, joiden 
etuja asia koskee, esittämään yksin tai 
yhdessä kuuden kuukauden kuluessa 
julkaisemisesta:

Or. en

Perustelu

Asiakirja-aineistot voivat sisältää luottamuksellisia yritystietoja tai tekijänoikeuksilla 
suojattuja tietoja. Niiden sisältö ei sulje pois lopullista päätöstä ja sitä voidaan tästä syystä 
tulkita tai käyttää väärin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. (Langen, Grossetête)
Kolme kuukautta on liian lyhyt aika kommentoida monimutkaista menettelyä, etenkin pk-
yritysten kohdalla. (Langen, Grossetête, Oomen-Ruijten ja muut)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik ja 

Françoise Grossetête

Tarkistus 266
68 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea laatii 12 kuukauden kuluessa 66 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
julkaisemisesta ehdotettuja rajoituksia 
koskevan lausunnon, joka perustuu asiakirja-
aineiston olennaisten osien ja 
sosioekonomisten vaikutusten tarkasteluun. 
Komitea valmistelee ehdotettuja rajoituksia 
ja niihin liittyviä sosioekonomisia 
vaikutuksia koskevan lausuntoluonnoksen 
ottaen huomioon 66 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut analyysit tai niitä 
koskevat tiedot, jos niitä on esitetty. 
Kemikaalivirasto julkaisee 
lausuntoluonnoksen viipymättä 
verkkosivuillaan. Kemikaalivirasto 
kehottaa kaikkia, joiden etuja asia koskee,
esittämään lausuntoluonnosta koskevat 
huomionsa kemikaaliviraston asettamassa 
määräajassa.

1. Sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea laatii 12 kuukauden kuluessa 66 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
julkaisemisesta ehdotettuja rajoituksia 
koskevan lausunnon, joka perustuu asiakirja-
aineiston olennaisten osien ja 
sosioekonomisten vaikutusten tarkasteluun. 
Komitea valmistelee ehdotettuja rajoituksia 
ja niihin liittyviä sosioekonomisia 
vaikutuksia koskevan lausuntoluonnoksen 
ottaen huomioon 66 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut analyysit tai niitä 
koskevat tiedot, jos niitä on esitetty. 
Kemikaalivirasto toimittaa 
lausuntoluonnoksen kaikille, joiden etuja 
asia koskee, ja kehottaa näitä esittämään 
huomionsa kemikaaliviraston asettamassa 
määräajassa.

Or. it

Perustelu

Lausuntoluonnoksen toimittaminen kaikille, joiden etuja asia koskee, ei estä komissiota 
tekemästä lopullista päätöstä. Niiden, joiden etuja asia koskee, ja ainakin niiden, jotka ovat 
rekisteröityneet, on voitava esittää huomioita. Tarkistus liittyy muihin VIII osastoon "Tiettyjen 
vaarallisten aineiden ja valmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevat rajoitukset" sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Vernola ja muut)

Tuntuu loogiselta antaa niille, joiden etuja asia koskee, mahdollisuus esittää huomionsa 
ennen lausuntoluonnoksen julkaisemista. (Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 267
69 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä 2. Kemikaalivirasto julkaisee 116 artiklan
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kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan.

mukaisesta luottamuksellisuudesta 
huolehtien viipymättä kummankin komitean 
lausunnot verkkosivuillaan.

Or. de

Perustelu

Luottamuksellisuutta koskevaa 116 artiklaa on sovellettava tässäkin yhteydessä.

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

Renate Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 268
69 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä 
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan.

2. Kemikaalivirasto julkaisee viipymättä 
kummankin komitean lausunnot 
verkkosivuillaan. Julkaistut lausunnot eivät 
saa sisältää arkaluontoisia yritystietoja.

Or. en

Perustelu

Avoimuuteen ei tule pyrkiä menettämällä arkaluontoisten yritystietojen suoja.

Liittyy 61 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 269
70 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Jos kyseessä on liitteellä XVI jo 
säännelty aine ja jos 65 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät, komissio valmistelee 
liitettä XVI koskevan muutosehdotuksen 
kolmen kuukauden kuluessa 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan 
komitean lausunnon vastaanottamisesta 
tai, jos kyseinen komitea ei anna lausuntoa, 
68 artiklassa vahvistetun määräajan 
päättymisestä, sen mukaan kumpi näistä 
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ajankohdista on aiempi.
Jos muutosluonnos ei ole 
kemikaaliviraston minkään lausunnon 
mukainen, komissio antaa liitteenä 
yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavaisuuksien syistä.
Jos kyseessä on aine, jota ei ole vielä 
säännelty liitteellä XVI, komissio tekee 
tässä tapauksessa määritellyn aikarajan 
kuluessa ehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle liitteen XVI 
muuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin 76/769/ETY mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto 
osallistuvat kemikaalien tiettyjä rajoituksia koskevien päätösten tekemiseen, kuten ftalaattien 
käytön kieltämiseen tietyissä leikkikaluissa. Tarkistuksella pyritään säilyttämään tämä 
käytäntö eikä lisäämään komission valtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 270
71 ARTIKLA

Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto. Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto. 
Virasto vastaa kokonaisuudessaan 
REACH-menettelyn käytöstä ja käsittelystä.

Or. de

Perustelu

Keskitetty järjestely tuo mukanaan synergiavaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 271
71 ARTIKLA

Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto. Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto, 
jonka kotipaikka on Helsinki.

Or. fi

Perustelu

Jäsenvaltioiden hallitukset ovat perustamissopimuksen 289 artiklan mukaisesti päättäneet 
kemikaaliviraston sijaintipaikaksi Helsingin. Päätös sijaintipaikasta tulisi näin ollen mainita 
komission esityksessä.

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

Renate Sommer ja Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 272
71 A ARTIKLA (uusi)

71 a artikla
Kemikaaliviraston tehtävä

Kemikaalivirasto vastaa REACH-
menetelmän yleisestä hallinnoinnista.

Or. en

Perustelu

Antamalla kemikaalivirastolle tehtäväksi REACH-menetelmän täydellinen hallinnointi 
varmistetaan REACH:n parempi toimivuus ja helpotetaan itsenäisen ja avoimen menettelyn 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer ja 

Françoise Grossetête

Tarkistus 273
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) riskinarviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot 
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista 
ja kaikista muista tämän asetuksen alaan 
liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvia riskejä;

(c) riskinarviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot arvioinneista, 
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista 
ja kaikista muista tämän asetuksen alaan 
liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvia riskejä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään kemikaaliviraston vastuut sen vahvistuneen arviointitehtävän 
seurauksena (ks. tarkistukset, joita samaiset henkilöt (Sacconi ja muut) ovat esittäneet 
VI osastosta). 

Johdonmukaisuus edellisten tarkistusten kanssa. Yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti ja 
kaikkien erojen välttämiseksi kemikaaliviraston olisi arvioitava testejä ja asiakirja-aineistoa 
koskevat ehdotukset. Kemikaalivirasto saa apua eurooppalaisten virastojen verkostolta ja 
arviointilaitoksilta. (Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 274
72 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea, joka laatii kemikaaliviraston 
lausunnot lupahakemuksista, ehdotetuista 
rajoituksista ja kaikista muista tämän 
asetuksen alaan liittyvistä kysymyksistä, 
mukaan luettuna mahdollisten aineita 
koskevien lainsäädäntötoimien vaikutusten 
sosioekonominen analyysi;

(d) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea, joka laatii kemikaaliviraston 
lausunnot arvioinneista, lupahakemuksista, 
ehdotetuista rajoituksista ja kaikista muista 
tämän asetuksen alaan liittyvistä 
kysymyksistä, mukaan luettuna mahdollisten 
aineita koskevien lainsäädäntötoimien 
vaikutusten sosioekonominen analyysi;

Or. fr

Perustelu

Johdonmukainen edellä esitettyjen tarkistusten kanssa. Yhdenmukaisessa menettelyssä 
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kemikaaliviraston olisi toteutettava testausehdotusten ja asiakirjojen arviointi eriävyyksien 
välttämiseksi. Kemikaalivirasto tukeutuu eurooppalaiseen arviointivirastojen ja -laitosten 
verkostoon.

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

Tarkistus 275
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) komitea, joka käsittelee muihin kuin 
eläinkokeisiin perustuvia 
testausmenetelmiä, joka vastaa 
eläinkokeiden korvaamista koskevan 
strategian kehittämisestä ja tekee päätökset 
rekisteröintimaksuista saatujen varojen 
ohjaamisesta muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvien testausmenetelmien 
kehittämiseen ja validointiin;

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 34 a kappaleeseen ja 95 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin. Olisi 
perustettava riippumaton komitea eläinkokeiden korvaamista koskevan strategian 
kehittämisen, validoinnin ja hyväksymisen nopeuttamiseksi. Komitean olisi myös voitava 
päättää varojen ohjaamisesta strategian toteuttamiseen.

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

Grossetête

Tarkistus 276
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee 
jäsenvaltioiden VI osaston mukaisesti 
ehdottamia päätösluonnoksia koskevat 
kiistakysymykset ja laatii sellaiset 
kemikaaliviraston lausunnot, jotka koskevat 
X osaston mukaisia luokitusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia ja 
VII osaston mukaisia lupamenettelyä 
edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden yksilöintiä koskevia ehdotuksia;

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee 
jäsenvaltioiden väliset, kemikaaliviraston 
VI osaston mukaisesti ehdottamia 
päätösluonnoksia koskevat mahdolliset 
kiistakysymykset ja laatii sellaiset 
kemikaaliviraston lausunnot, jotka koskevat 
X osaston mukaisia luokitusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia ja 
VII osaston mukaisia lupamenettelyä 
edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien 
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aineiden yksilöintiä koskevia ehdotuksia;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään kemikaaliviraston vastuut sen vahvistuneen arviointitehtävän 
seurauksena (ks. tarkistukset, joita samaiset henkilöt (Sacconi ja muut) ovat esittäneet 
VI osastosta). 

Johdonmukaisuus edellisten tarkistusten kanssa. Yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti ja 
kaikkien erojen välttämiseksi kemikaaliviraston olisi arvioitava testejä ja asiakirja-aineistoa 
koskevat ehdotukset. Kemikaalivirasto saa apua eurooppalaisten virastojen verkostolta ja 
arviointilaitoksilta. (Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 277
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee 
jäsenvaltioiden VI osaston mukaisesti 
ehdottamia päätösluonnoksia koskevat 
kiistakysymykset ja laatii sellaiset 
kemikaaliviraston lausunnot, jotka koskevat 
X osaston mukaisia luokitusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia ja 
VII osaston mukaisia lupamenettelyä 
edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden yksilöintiä koskevia ehdotuksia;

(e) jäsenvaltioiden komitea, joka ratkaisee 
kemikaaliviraston VI osaston mukaisesti 
ehdottamia päätösluonnoksia koskevat 
kiistakysymykset ja laatii sellaiset 
kemikaaliviraston lausunnot, jotka koskevat 
X osaston mukaisia luokitusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia ja 
VII osaston mukaisia lupamenettelyä 
edellyttävien erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden yksilöintiä koskevia ehdotuksia;

Or. de

Perustelu

Mukautus VI osastoon tehtyihin muutoksiin.

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

Grossetête

Tarkistus 278
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

(g) sihteeristö, jonka tehtävänä on antaa (g) sihteeristö, jonka tehtävänä on antaa 
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komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille 
teknistä, tieteellistä ja hallinnollista apua ja 
varmistaa niiden toimien asianmukainen 
yhteensovittaminen. Lisäksi se suorittaa 
kemikaalivirastolta edellytettävät 
ennakkorekisteröintiä, rekisteröintiä ja 
arvioinnin vastavuoroista tunnustamista 
koskeviin menettelyihin liittyvät tehtävät 
samoin kuin neuvontaa, tietokantojen 
ylläpitoa ja tiedotusta koskevat tehtävät;

komiteoille ja tietojenvaihtofoorumille 
teknistä, tieteellistä ja hallinnollista apua ja
varmistaa niiden toimien asianmukainen 
yhteensovittaminen. Lisäksi se suorittaa 
kemikaalivirastolta edellytettävät 
ennakkorekisteröintiä, rekisteröintiä ja 
arviointia koskeviin menettelyihin liittyvät 
tehtävät samoin kuin neuvontaa, 
tietokantojen ylläpitoa ja tiedotusta koskevat 
tehtävät;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään kemikaaliviraston vastuut sen vahvistuneen arviointitehtävän 
seurauksena (ks. tarkistukset, joita samaiset henkilöt (Sacconi ja muut) ovat esittäneet 
VI osastosta). 

Johdonmukaisuus edellisten tarkistusten kanssa. Yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti ja 
kaikkien erojen välttämiseksi kemikaaliviraston olisi arvioitava testejä ja asiakirja-aineistoa 
koskevat ehdotukset. Kemikaalivirasto saa apua eurooppalaisten virastojen verkostolta ja 
arviointilaitoksilta. (Grossetête)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 279
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

(h a) komitea, joka käsittelee vaihtoehtoisia 
koemenetelmiä ja joka vastaa sellaisen 
yhdistetyn strategian kehittämisestä ja 
täytäntöönpanosta, jolla nopeutetaan 
eläinkokeita korvaavien menetelmien 
kehittämistä, validointia ja hyväksymistä 
sekä varmistetaan niiden käyttö älykkäässä 
vaiheittaisessa riskinarvioinnissa tämän 
asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.
Komitea vastaa rekisteröintimaksuista 
saatujen varojen ohjaamisesta 
vaihtoehtoisiin koemenetelmiin. Komitea 
koostuu Euroopan eläinkokeita korvaavien 
menetelmien kehittämiskeskusta, 
eläinsuojelujärjestöjä ja muita 
asiaankuuluvia sidosryhmiä edustavista 
asiantuntijoista.
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Komitea tekee joka vuosi raportin, jonka 
kemikaalivirasto esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja jossa 
kerrotaan, miten on edistytty eläinkokeita 
korvaavien menetelmien kehittämissä, 
validoinnissa ja hyväksymisessä, niiden 
käytössä älykkäissä vaiheittaisessa 
riskinarvioinnissa tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi ja vaihtoehtoisiin 
koemenetelmiin tarkoitettujen varojen 
määrissä ja jakelussa.

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 73 ja 77 a kappaletta sekä 95 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Tämän 
asetuksen tavoitteena on edistää sitä, että muilla kuin eläimillä tehtävä testaus sisällytetään 
kemikaaliviraston toimeksiantoon ja työhön sen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisen, validoinnin, hyväksymisen ja käytön esteinä on 
usein strategian ja koordinoinnin puute. Tästä syystä kemikaalivirastolla olisi oltava komitea, 
joka koostuu vaihtoehtoisten koemenetelmien alan asiantuntijoista, joilla on tehtävänään 
kehittää ja panna täytäntöön tällainen strategia ja varmistaa, että vaihtoehtoisia 
koemenetelmiä käytetään älykkäässä ja joustavassa riskinarvioinnissa mahdollisuuksien 
mukaan elinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Komitean on myös 
ohjattava varoja vaihtoehtoisiin koemenetelmiin ja tehtävä vuosittain raportti siitä, miten 
avoimuuden varmistamisessa on edistytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Tarkistus 280
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

(h a) vaihtoehtoisista koemenetelmistä 
vastaava komitea, joka vastaa pysyvän 
strategian laatimisesta eläinkokeita 
korvaavien menetelmien kehittämiselle, 
validoinnille ja hyväksymiselle sekä 
rekisteröintimaksuista saatujen varojen 
kohdentamisesta. Komitea koostuu 
Euroopan eläinkokeita korvaavien 
menetelmien kehittämiskeskuksen 
asiantuntijoista sekä 
eläinsuojelujärjestöjen ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien edustajista.
Komitean on noudatettava asetuksessa 
annettuja aikarajoja.
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Or. de

Perustelu

Vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisen, validoinnin ja hyväksynnän esteenä on usein 
strategian ja koordinoinnin puute. Komitea koostuu vaihtoehtoisten koemenetelmien alan 
asiantuntijoista strategian laatimiseksi, koordinoinnin parantamiseksi ja vaihtoehtoisille 
koemenetelmille tarkoitettujen avustusten myöntämiseksi. Komitean on noudatettava 
asetuksessa annettuja aikarajoja.

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

Werner Langen

Tarkistus 281
73 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on antaa 
jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille 
parasta mahdollista tieteellistä ja teknistä 
neuvontaa sen toimialaan kuuluvia 
kemiallisia aineita koskevissa kysymyksissä, 
jotka sille tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti on osoitettu.

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on antaa 
jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille 
parasta mahdollista tieteellistä ja teknistä 
neuvontaa sen toimialaan kuuluvia 
kemiallisia aineita koskevissa kysymyksissä, 
jotka sille tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti on osoitettu. Näissä tapauksissa 
kemikaalivirasto tekee oikeudellisesti 
sitovia päätöksiä.

Or. it

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on selkiyttää kemikaaliviraston roolia sääntelijänä, joka tekee 
Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä annetussa komission tiedonannossa, 
KOM(2002)0718, kuvattuja päätöksiä. (Langen, Vernola ja muut)

Tarkistus liittyy muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin. (Vernola ja muut) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Françoise Grossetête

Tarkistus 282
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) sille VI osastossa osoitetut tehtävä (c) sille VI osastossa osoitetut tehtävä
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Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

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

Tarkistus 283
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 
116 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ei-
luottamuksellisen tiedon asettaminen 
julkisesti saataville verkkosivuilla ja muun 
tietokantojen sisältämän ei-
luottamuksellisen tiedon antaminen 
saataville pyynnöstä;

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 
116 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ei-
luottamuksellisen tiedon asettaminen 
julkisesti saataville verkkosivuilla 
15 työpäivän kuluessa ja muun 
tietokantojen sisältämän tiedon antaminen 
saataville pyynnöstä 115 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Aikarajan määrääminen sille, missä ajassa (julkiset) tiedot on julkaistava tietokannassa 
(tietokannoissa), on välttämätöntä selkeyden varmistamiseksi. Sen on oltava 15 työpäivää 
asetuksen N:o (EY) 1049/2001 normaalin vastausajan mukaisesti. 116 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ei-luottamuksellisen tiedon asettaminen julkisesti saataville verkkosivuilla on 
erotettava selvästi luottamuksellisia tietoja koskevasta 116 artiklan 2 kohdasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira ja Marie-
Noëlle Lienemann

Tarkistus 284
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
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luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 
116 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ei-
luottamuksellisen tiedon asettaminen 
julkisesti saataville verkkosivuilla ja muun
tietokantojen sisältämän ei-
luottamuksellisen tiedon antaminen 
saataville pyynnöstä;

luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 
116 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tiedon 
asettaminen julkisesti saataville 
verkkosivuilla 15 työpäivän kuluessa ja 
tietokantojen sisältämän tiedon antaminen 
saataville pyynnöstä 115 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Aikarajan määrääminen sille, missä ajassa (julkiset) tiedot on julkaistava tietokannassa 
(tietokannoissa), on välttämätöntä, sillä muutoin kemikaalivirasto voisi lykätä tätä tehtävää 
melkein määrättömästi varsinkin, jos resurssit ovat vähissä. Tämä ei missään tapauksessa 
olisi tehokasta, koska mikään ei estä kansalaista pyytämästä tietoa suoraan ennen kuin se on 
syötetty tietokantaan. Ehdotamme 15 työpäivää sen perusteella, että tietoa pyydettäessä 
asetuksessa N:o (EY) 1049/2001 säädetty normaali vastausaika on 15 työpäivää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 285
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 116 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ei-
luottamuksellisen tiedon asettaminen 
julkisesti saataville verkkosivuilla ja muun 
tietokantojen sisältämän ei-luottamuksellisen 
tiedon antaminen saataville pyynnöstä;

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokannan (tietokantojen) sisältämän, 116 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ei-
luottamuksellisen tiedon asettaminen 
julkisesti saataville verkkosivuilla 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
30 päivän kuluttua tiedon 
vastaanottamisesta ja muun tietokantojen 
sisältämän ei-luottamuksellisen tiedon 
antaminen saataville pyynnöstä;

Or. el
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Perustelu

Määräajan asettaminen sen varmistamiseksi, että tietoa on saatavilla.

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

Tarkistus 286
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen 
aineiden luettelon asettaminen julkisesti 
saataville 90 päivän kuluessa tiedon 
vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 116 
artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen 
aineiden luettelon asettaminen julkisesti 
saataville 15 työpäivän kuluessa tiedon 
vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 116 
artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

73 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetään arvioitavina olevien ja jo arvioitujen aineiden 
luettelon asettamisesta julkisesti saataville 90 päivän kuluessa. Tämä on ristiriidassa Århusin 
yleissopimuksen ja asetuksen N:o (EY) 1049/2001 sisältämän pyyntöihin vastaamisen 
määräajan kanssa. Jos kemikaalivirastolta pyydetään asiakirjaa, asetuksen N:o (EY) 
1049/2001 mukaisesti sen on normaalisti vastattava 15 päivän kuluessa.

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

Tarkistus 287
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) teollisuuden alojen ja muiden 
sidosryhmien kanssa työskenteleminen 
tuotteiden luokkien ja sellaisen 
kemikaalien käytön yksilöimiseksi, joka 
täyttää REACH-asetuksen 54 artiklan a–e 
alakohdassa tarkoitetut perusteet tai joka 
on yksilöity 54 artiklan f alakohdan 
mukaisesti, ja tuoteluokkiin perustuvien 
ohjeiden laatimiseksi 6 artiklan 
velvoitteiden ottamiseksi mukaan 
vaiheittain;

Or. en
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Perustelu

On välttämätöntä, että kemikaalivirasto ottaa johtovastuun alakohtaisten ohjeiden 
laatimisessa ja että tällainen työ perustuu sidosryhmäpohjaiseen lähestymistapaan. Nykyään 
on olemassa joitakin teollisuuteen ja yksittäisiin yhtiöihin perustuvia hyviä käytäntöjä, jotka 
voivat tarjota perustan neuvotteluille ja alakohtaisten ohjeiden laadinnalla. Ohjeissa olisi 
parhaimmassa tapauksessa yksilöitävä, miten hyväksyttyjä aineita käytetään tuoteluokassa, 
annettava yleiskatsaus parhaista käytännöistä toimitusketjun hallinnoinnissa, selitettävä, 
miten hyväksytyt kemialliset aineet ilmoitetaan ja tarkasteltava kuluttajien käyttöön ja 
loppusijoitukseen liittyviä ominaisuuksia.

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

Tarkistus 288
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I B ALAKOHTA (uusi)

(i b) tietojen antaminen REACH-
tietokannan perusteella tuotteissa olevien 
hyväksyttyjen aineiden käytöstä;

Or. en

Perustelu

Kemikaaliviraston on annettava jäsenneltyä tietoa tarjolla olevissa tuotteissa olevien 
hyväksyttyjen aineiden käytöstä, mikä toimii ymmärrettävänä tiedonlähteenä ja täydentää 
tietoa, jota hallitaan alakohtaisilla ohjeilla.

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

Tarkistus 289
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I C ALAKOHTA (uusi)

(i c) luettelon julkaiseminen verkkosivuilla 
aineista, jotka on yksilöity täyttävän 
54 artiklassa tarkoitetut perusteet, vuosi 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.
Luetteloa päivitetään määräajoin;

Or. en

Perustelu

Kemikaalivirasto on hyväksyttyjä kemikaaleja koskevan tiedon keskuspaikka. 
Oikeusvarmuuden varmistamiseksi on tärkeää, että luettelot 54 artiklassa tarkoitetut 
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perusteet täyttävistä aineista asetetaan julkisesti saataville ja niitä päivitetään määräajoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 290
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) sellaisen jäsennellyn tiedon 
julkaiseminen tietokannassa, joka on saatu 
REACH-tietokannasta ja koskee tuotteissa 
olevien vaarallisten aineiden käyttöä,
vaihtoehtojen saatavuus mukaan luettuna;

Or. en

Perustelu

Tukemalla opastusta ja tiedotusta voidaan kemianteollisuutta auttaa REACH-lainsäädännön 
täytäntöönpanossa. Mainitulla tietokannalla voidaan lisätä pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia etenkin hyötyä uudesta kemikaalilainsäädännöstä antamalla niille helposti 
tietoja vaihtoehdoista. Tämä on myös linjassa Århusin yleissopimuksen vaatimusten kanssa 
edistää viranomaisten hallussa olevan, ympäristöä koskevan tiedon saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi.

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

Hennicot-Schoepges

Tarkistus 291
73 ARTIKLAN 2 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

(i a) riskeistä tiedottamisen 
osaamiskeskuksen perustaminen ja 
ylläpito. Keskitettyjen ja koordinoitujen 
resurssien antaminen kemiallisten aineiden 
ja valmisteiden turvallisesta käytöstä 
tiedottamiseen. Riskeistä tiedottamisen 
alalla käytettävien hyvien käytäntöjen 
yhteiskäytön helpottaminen.

Or. en

Perustelu

Kehittämällä asiaankuuluva ja johdonmukainen, riskeihin perustuva tiedotusjärjestelmä 
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kuluttajille voidaan antaa tarvittavat tiedot ja neuvot, jotta he voivat käyttää kemikaaleja 
sisältäviä aineita ja valmisteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Liittyy johdanto-osan 41 a (uusi), 69 ja 70 kappaletta koskeviin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 292
73 ARTIKLAN 4 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän 
kehittäminen;

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen sekä teknisten ja tieteellisten 
välineiden tarjoaminen käyttöön, niitä 
koskeva helpdesk-tyyppinen tukipalvelu ja 
verkkosivusto mukaan luettuina, tämän 
asetuksen toiminnan varmistamiseksi, 
etenkin kemianteollisuuden ja varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) tukemiseksi niiden laatiessa 
kemikaaliturvallisuusraportteja;

Or. en

Perustelu

Korvaa vastaavan osan mietintöluonnoksessa esitetystä tarkistuksesta 74. On luotava 
erityistoimet pk-yritysten tukemiseksi.

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

Tarkistus 293
73 ARTIKLAN 4 KOHDAN G A ALAKOHTA (uusi)

(g a) yhteistyössä komission kanssa EU:n 
ja kolmansien maiden välisen 
vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen, 
joka koskee sellaisten kokeiden tuloksia, 
jotka on tehty tätä asetusta sovellettaessa ja 
sen mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Lisäys mietintöluonnoksen tarkistukseen 74. Koetulosten vastavuoroista tunnustamista on 
edistettävä, jotta kemiallisia aineita koskevaa saatavilla olevaa tietoa, joka on peräisin myös 
kolmansista maista, voidaan hyödyntää ja välttää näin tarpeettomia kokeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 294
74 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä.

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä, joka on laadittu siten, 
että se on avoin, syrjimätön ja 
oikeasuhteinen.

Or. fr

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

Cristina Gutiérrez-Cortines ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 295
74 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä.

(d) vahvistaa kemikaaliviraston 
maksujärjestelmä siten, että siitä tulee avoin 
ja oikeasuhteinen.

Or. it

Perustelu

Maksujärjestelmä olisi vahvistettava sellaisten perusteiden mukaisesti, joiden tarkoituksena 
on varmistaa kustannusten tasapuolinen, avoin ja ennen kaikkea oikeasuhteinen 
jakautuminen, koska se on REACH-järjestelmän merkittävä rahoitusväline. Tarkistus liittyy 
muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.



AM\565936FI.doc 27/1 PE 357.824v01-00

FI

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

Françoise Grossetête

Tarkistus 296
74 ARTIKLAN 2 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) vahvistaa monivuotinen ohjelma 
aineiden arvioinneille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella päivitetään kemikaaliviraston vastuut sen vahvistuneen arviointitehtävän 
seurauksena (ks. tarkistukset, joita samaiset henkilöt (Sacconi ja muut) ovat esittäneet 
VI osastosta). 

Suunnitelmasta on käytävä ilmi kemikaaliviraston toimivalta.

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

Tarkistus 297
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden
edustajasta ja kuudesta komission
nimittämästä edustajasta sekä kolmesta 
komission nimittämästä sidosryhmiä 
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

1. Hallintoneuvosto koostuu neljästä 
komission nimittämästä edustajasta ja 
kymmenestä neuvoston Euroopan 
parlamenttia kuullen nimittämästä 
edustajasta, joista neljä on valittava 
kokeneisuuden perusteella tasapuolisesti 
kuluttajia, teollisuutta ja pk-yrityksiä 
edustavista järjestöistä.

Or. it

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpanon olisi oltava erittäin tasapainoinen. REACH-ehdotuksen 
johdanto-osan 74 kappaleessa jo edellytetään sitä. On välttämätöntä taata kaikkien 
toimielinten mahdollisuus osallistua ja säätää näin ollen Euroopan parlamentin kuulemisesta. 
Samoin on taattava tasapuolisesti kuluttajia, teollisuutta (suurteollisuus) ja pk-yrityksiä 
edustavista järjestöistä eli kaikista kemianteollisuutta edustavista piireistä valittujen jäsenten 
vakituinen läsnäolo. Tarkistus liittyy muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin 
artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 298
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja kuudesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä kolmesta
komission nimittämästä sidosryhmiä
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja kolmesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä neljästä
komission nimittämästä sidosryhmiä 
edustavasta henkilöstä, joiden joukossa on 
ainakin yksi teollisuuden, yksi 
ammattiliittojen ja yksi tieteen edustaja.

Or. de

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpano on tasapainotettava tarkasti. Komission nimeämien edustajien 
lukumäärä ei saa ylittää muiden sidosryhmien nimeämien edustajien määrää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 299
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja kuudesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä kolmesta 
komission nimittämästä sidosryhmiä 
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja neljästä komission 
nimittämästä edustajasta, kahdesta 
Euroopan parlamentin nimittämästä 
edustajasta sekä kolmesta komission 
nimittämästä sidosryhmiä edustavasta 
henkilöstä, joilla ei ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Parlamentilla on myös oltava kaksi edustajaa kemikaaliviraston hallintoneuvostossa, kuten 
sillä on esimerkiksi Euroopan lääkearviointivirastossa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 300
81 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita 
riskinarviointikomitean jäseniksi. 
Pääjohtaja laatii ehdotetuista henkilöistä 
luettelon, joka julkaistaan 
kemikaaliviraston verkkosivuilla. 
Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet 
kyseisestä luettelosta, mukaan luettuna 
vähintään yksi jäsen jokaisesta ehdokkaita 
nimenneestä jäsenvaltiosta. Jäsenet 
nimitetään sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisten 
aineiden sääntelyn alalla, ja/tai aineiden 
riskinarviointien tarkastelua koskevan 
teknisen ja tieteellisen asiantuntemuksen 
perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampia jäseniä 
riskinarviointikomiteaan. Pääjohtaja laatii 
ehdotetuista henkilöistä luettelon, joka 
julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivuilla. 
Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet 
kyseisestä luettelosta, mukaan luettuna 
vähintään yksi jäsen jokaisesta ehdokkaita 
nimenneestä jäsenvaltiosta. Jäsenet 
nimitetään sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisten 
aineiden sääntelyn alalla, ja/tai aineiden 
riskinarviointien tarkastelua koskevan 
teknisen ja tieteellisen asiantuntemuksen 
perusteella.

Or. el

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat kemikaaliviraston 
toimintaan.

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

Tarkistus 301
81 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita 
riskinarviointikomitean jäseniksi.
Pääjohtaja laatii ehdotetuista henkilöistä 
luettelon, joka julkaistaan 
kemikaaliviraston verkkosivuilla.
Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet 
kyseisestä luettelosta, mukaan luettuna 
vähintään yksi jäsen jokaisesta ehdokkaita 
nimenneestä jäsenvaltiosta. Jäsenet 
nimitetään sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisten 
aineiden sääntelyn alalla, ja/tai aineiden 
riskinarviointien tarkastelua koskevan 
teknisen ja tieteellisen asiantuntemuksen 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen riskien ja vaihtoehtojen 
arviointikomiteaan. Jäsenet nimitetään sen 
aseman ja kokemuksen perusteella, joka 
heillä on kemiallisten aineiden sääntelyn 
alalla, ja/tai aineiden riskinarviointien 
tarkastelua koskevan teknisen ja tieteellisen 
asiantuntemuksen perusteella.
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perusteella.

Or. en

Perustelu

Komiteaan ei ole sopivaa nimetä pysyviä jäseniä, koska tarvittava asiantuntemus voi muuttua 
asialistalla olevien asioiden myötä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, kuka on kulloinkin 
paras asiantuntija. Kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava edustus komiteassa.

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

Tarkistus 302
81 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan 
komitean jäseniksi. Pääjohtaja laatii 
ehdotetuista henkilöistä luettelon, joka 
julkaistaan kemikaaliviraston 
verkkosivuilla. Hallintoneuvosto nimittää
komitean jäsenet kyseisestä luettelosta, 
mukaan luettuna vähintään yksi jäsen 
jokaisesta ehdokkaita nimenneestä 
jäsenvaltiosta. Jäsenet nimitetään sen 
aseman ja kokemuksen perusteella, joka 
heillä on kemiallisten aineiden sääntelyn 
alalla, ja/tai sosioekonomista analyysia 
koskevan asiantuntemuksen perusteella.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen sosioekonomisesta analyysista 
vastaavaan komiteaan. Jäsenet nimitetään 
sen aseman ja kokemuksen perusteella, joka 
heillä on kemiallisten aineiden sääntelyn 
alalla, ja/tai sosioekonomista analyysia 
koskevan asiantuntemuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Komiteaan ei ole sopivaa nimetä pysyviä jäseniä, koska tarvittava asiantuntemus voi muuttua 
asialistalla olevien asioiden myötä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, kuka on kulloinkin 
paras asiantuntija. Kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava edustus komiteassa.

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

Tarkistus 303
81 ARTIKLAN 4 KOHDAN 4 ALAKOHTA

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
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edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin komiteoiden 
kokouksiin ja kaikkiin kemikaaliviraston tai 
sen komiteoiden koolle kutsumiin 
työryhmiin. Myös sidosryhmiä voidaan 
tarvittaessa kutsua osallistumaan 
kokouksiin tarkkailijoina komitean 
jäsenten tai hallintoneuvoston pyynnöstä.

edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin komiteoiden 
kokouksiin ja kaikkiin kemikaaliviraston tai 
sen komiteoiden koolle kutsumiin 
työryhmiin. Kokouksiin voivat osallistua 
tarkkailijoina myös sidosryhmät, mukaan 
lukien teollisuuden/pk-yritysten edustajat.

Or. it

Perustelu

Läsnäolo-oikeutta komiteoiden kokouksiin ei pitäisi rajoittaa pelkästään kutsuvieraisiin. 
Teollisuuden ja/tai pk-yritysten edustajien pitäisi voida osallistua niihin tarkkailijoina. 
Tarkistus liittyy muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

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

Tarkistus 304
82 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenet on valittava sen aseman ja 
kokemuksen perusteella, joka heillä on 
kemiallisista aineista annetun lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta. Heidän on 
pidettävä yllä asianmukaisia yhteyksiä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisiin 
viranomaisiin.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenet on valittava sen aseman ja 
kokemuksen perusteella, joka heillä on 
kemiallisista aineista annetun lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta. Heidän on 
pidettävä yllä asianmukaisia yhteyksiä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisiin 
viranomaisiin.

Tietojenvaihtofoorumin olisi pyrittävä 
siihen, että sillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Foorumi voi tämän vuoksi 
nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka 
valitaan erityisen pätevyyden perusteella. 
Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, 
ja se voidaan uusia.

Tietojenvaihtofoorumin olisi pyrittävä 
siihen, että sen jäsenillä on laaja 
asiaankuuluva asiantuntemus. Foorumi voi 
tämän vuoksi nimittää enintään viisi 
lisäjäsentä, jotka valitaan erityisen 
pätevyyden perusteella. Näiden jäsenten 
toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan 
uusia.

Jäsenten apuna tietojenvaihtofoorumissa voi 
olla tieteen tai tekniikan alojen 
asiantuntijoita.

Jäsenten apuna tietojenvaihtofoorumissa voi 
olla tieteen tai tekniikan alojen 
asiantuntijoita.
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Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
tietojenvaihtofoorumin ja sen työryhmien 
kokouksiin. Myös sidosryhmiä voidaan 
tarvittaessa kutsua osallistumaan 
kokouksiin tarkkailijoina 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten tai 
hallintoneuvoston pyynnöstä.

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
tietojenvaihtofoorumin ja sen työryhmien 
kokouksiin. Kokouksiin voivat osallistua 
tarkkailijoina myös sidosryhmät, mukaan 
lukien teollisuuden/pk-yritysten edustajat.

Or. it

Perustelu

Läsnäolo-oikeutta komiteoiden kokouksiin ei pitäisi rajoittaa pelkästään kutsuvieraisiin. 
Teollisuuden ja/tai pk-yritysten edustajien pitäisi voida osallistua niihin tarkkailijoina. 
Tarkistus liittyy muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 305
83 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kemikaalivirastolle sellaisten 
asiantuntijoiden nimet, joilla on osoitettua 
kokemusta kemiallisten aineiden 
riskinarviointien ja sosioekonomisten 
analyysien tarkastelusta tai muuta 
asianmukaista tieteellistä asiantuntemusta ja 
jotka voivat osallistua komiteoiden 
työryhmiin, ja ilmoitettava näiden pätevyys 
ja erikoisalat.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kemikaalivirastolle sellaisten
riippumattomien asiantuntijoiden nimet, 
joilla on osoitettua kokemusta kemiallisten 
aineiden riskinarviointien ja 
sosioekonomisten analyysien tarkastelusta 
tai muuta asianmukaista tieteellistä 
asiantuntemusta ja jotka voivat osallistua 
komiteoiden työryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja erikoisalat.

Or. it

Perustelu

Asiantuntijoiden pitäisi olla tieteellisesti ja poliittisesti riippumattomia. Käytössä olisi oltava 
menettely riippumattomien asiantuntijoiden yksilöimiseksi. Tarkistus liittyy muihin 
IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin.



AM\565936FI.doc 33/1 PE 357.824v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 306
83 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

(2 a). Hallintoneuvoston on laadittava 
pääjohtajan tekemän ehdotuksen 
perusteella julkistettava luettelo 
jäsenvaltioiden nimeämistä toimivaltaisista 
elimistä, jotka voivat avustaa 
kemikaalivirastoa sen tehtävässä ja etenkin 
VI osastossa luetelluissa tehtävissä joko 
yksittäin tai verkostona. Kemikaalivirasto 
voi uskoa näille elimille tiettyjä tehtäviä, 
kuten testausehdotusten, asiakirjojen ja 
aineiden arvioinnin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus koskee kemikaalivirastoon suorassa yhteydessä olevan jäsenvaltioiden 
asiantuntijaverkoston luomista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 307
83 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komiteoiden jäsenten tai komiteoiden tai 
tietojenvaihtofoorumin työryhmissä 
toimivien asiantuntijoiden tai muiden 
kemikaalivirastolle palveluja suorittavien 
henkilöiden tehtävät määräytyvät 
kemikaaliviraston ja asianomaisen henkilön 
tai tarvittaessa kemikaaliviraston ja 
asianomaisen henkilön työnantajan välisen 
kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

3. Edellä 2 a kohdassa mainittuun 
julkiseen luetteloon sisältyvien elinten, 
komiteoiden jäsenten tai komiteoiden tai 
tietojenvaihtofoorumin työryhmissä 
toimivien asiantuntijoiden tai muiden 
kemikaalivirastolle palveluja suorittavien 
henkilöiden tehtävät määräytyvät 
kemikaaliviraston ja asianomaisen elimen, 
kemikaaliviraston ja asianomaisen henkilön 
tai tarvittaessa kemikaaliviraston ja 
asianomaisen henkilön työnantajan välisen 
kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Asianomaiselle henkilölle tai hänen 
työnantajalleen maksetaan palkkio 
maksutaulukon perusteella, joka sisältyy 
hallintoneuvoston antamiin rahoitusta 
koskeviin sääntöihin. Jos kyseinen henkilö ei 

Asianomaiselle elimelle, henkilölle tai hänen 
työnantajalleen maksetaan palkkio 
maksutaulukon perusteella, joka sisältyy 
hallintoneuvoston antamiin rahoitusta 
koskeviin sääntöihin. Jos kyseinen elin tai
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suorita tehtäviään, pääjohtajalla on oikeus 
lopettaa tai keskeyttää sopimuksen 
voimassaolo taikka jättää palkkio 
suorittamatta.

henkilö ei suorita tehtäviään, pääjohtajalla 
on oikeus lopettaa tai keskeyttää sopimuksen 
voimassaolo taikka jättää palkkio 
suorittamatta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus koskee kemikaalivirastoon suorassa yhteydessä olevan jäsenvaltioiden 
asiantuntijaverkoston luomista.

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

Tarkistus 308
84 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Hallintoneuvoston jäsenet, pääjohtaja 
sekä komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin 
jäsenet antavat ilmoituksen tehtäviin 
sitoutumisestaan samoin kuin ilmoituksen 
etunäkökohdistaan, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan.
Kyseiset ilmoitukset tehdään kirjallisesti 
vuosittain.

2. Hallintoneuvoston jäsenillä, 
pääjohtajalla, komiteoiden jäsenillä, 
tietojenvaihtofoorumin jäsenillä, 
valituslautakunnan jäsenillä, 
asiantuntijoilla sekä tieteellisillä ja 
teknisillä neuvonantajilla ei saa olla 
taloudellisia tai muita etunäkökohtia 
kemianteollisuudessa, mikä saattaisi 
vaikuttaa heidän puolueettomuuteensa. He 
sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja 
yleisen edun nimissä ja antavat vuosittain
ilmoituksen taloudellisista 
etunäkökohdistaan. Mahdollisista 
epäsuorista kemikaaliteollisuuteen 
liittyvistä etunäkökohdista ilmoitetaan 
kemikaaliviraston ylläpitämässä 
rekisterissä, joka on kemikaalivirastolle 
osoitetusta pyynnöstä avoin yleisölle.
Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
antamasta riskinarviointikomitean, 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan 
komitean, tietojenvaihtofoorumin tai 
valituslautakunnan jäsenille tai näiden 
tieteellisille ja teknisille neuvonantajille ja 
asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat 
ristiriidassa näiden henkilöiden tehtävien 
kanssa tai kemikaaliviraston tehtävien, 
vastuualueiden tai riippumattomuuden 
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kanssa.
Kemikaaliviraston menettelysäännöissä 
määrätään tämän artiklan soveltamiseen 
liittyvistä toimista.

Or. en

Perustelu

Korvaa mietintöluonnoksessa esitetyn tarkistuksen 84 2 kohdan, johon on lisätty säännös 
jäsenvaltioita edustavien kemikaaliviraston jäsenten puolueettomuudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 309
85 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja 
ja kaksi muuta jäsentä.

1. Valituslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, jolla on oltava tuomarin 
pätevyys ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, ja 
kaksi muuta jäsentä.

Or. de

Perustelu

Valituslautakunnan tehtävät huomioon ottaen sen puheenjohtajan on oltava tuomari.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines ja María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 310
85 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valituslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

1. Valituslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtajana toimiva tuomari ja kaksi 
muuta jäsentä.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon valituslautakunnan tehtävät, puheenjohtajan olisi oltava tuomari. 
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Tarkistus liittyy muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin 
tarkistuksiin.

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

Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 311
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
7 artiklan, 18 artiklan, 25 artiklan 4 
kohdan kolmannen alakohdan, 28 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 49 
artiklan, 115 artiklan 4 kohdan tai 116 
artiklan nojalla.

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin ja 
lausuntoihin, jotka on tehty tämän 
asetuksen perusteella.

Or. it

Perustelu

Muutoksenhakua ei pitäisi rajoittaa kyseenalaiseen sarjaan päätöksiä vaan sen pitäisi olla 
mahdollista kaikkien tämän asetuksen perusteella tehtyjen päätösten osalta. Tarkistus liittyy 
muihin IX osastoon "Kemikaalivirasto" sisältyviin artikloihin tehtyihin tarkistuksiin. (Vernola 
ja muut)

Muutoksenhakuoikeuden pitäisi periaatteessa koskea jokaista kemikaaliviraston tekemää 
päätöstä. Sen pitäisi koskea myös kemikaaliviraston antamia lausuntoja, koska niitä 
käytetään arviointeja tehtäessä itsenäisinä asiakirjoina, joihin olisi voitava hakea muutosta. 
(Krahmer ja Chatzimarkakis)

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 312
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
7 artiklan, 18 artiklan, 25 artiklan 4 
kohdan kolmannen alakohdan, 28 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 49 
artiklan, 115 artiklan 4 kohdan tai 116 
artiklan nojalla.

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin.
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Or. en

Perustelu

Hakijalla tai sidosryhmän edustajalla on hyvin rajoitetut oikeudet saada mahdollisuus 
tarkistaa itsenäisesti REACH-menettelyssä tehdyt päätökset. Koska tämä laki saattaa 
vaikuttaa huomattavasti Euroopan talouteen ja sen kilpailukykyyn, katsomme olevan 
äärimmäisen tärkeää antaa käyttöön täysipainoinen ja oikeudenmukainen kuuleminen 
puolueettoman tuomioistuimen edessä järkevään aikaan ja järkevällä tavalla.

Kaikki päätökset olisi selitettävä ja perusteltava hyvin, jotta ne voidaan tarkistaa 
hallinnollisesti tehokkaasti, ja prosessin tärkeissä vaiheissa on suoritettava tehokas 
oikeudellinen tarkistus sen varmistamiseksi, että kriittisiä oikeuksia ja taloudellisia etuja 
suojataan koko prosessin ajan. Lisäksi muutosta on voitava hakea kaikkiin kemikaaliviraston 
päätöksiin eikä vain tiettyihin nimettyihin päätöksiin (kuten nykyisessä 87 artiklassa 
säädetään).

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

Tarkistus 313
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
7 artiklan, 18 artiklan, 25 artiklan 4 kohdan 
kolmannen alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan, 49 artiklan, 115 
artiklan 4 kohdan tai 116 artiklan nojalla.

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
7 artiklan, 18 artiklan, 25 artiklan 4 kohdan 
kolmannen alakohdan, 26 b artiklan 
1 kohdan, 28 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan, 49 artiklan, 115 
artiklan 4 kohdan tai 116 artiklan nojalla.

Or. de

Perustelu

Prioriteettitasojen luokittelu 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti on sisällytettävä päätöksiin, 
joihin voidaan hakea muutosta.

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

Tarkistus 314
87 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
7 artiklan, 18 artiklan, 25 artiklan 4 kohdan 

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
7 artiklan, 18 artiklan, 25 artiklan 4 kohdan 
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kolmannen alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan, 49 artiklan, 115 
artiklan 4 kohdan tai 116 artiklan nojalla.

kolmannen alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan, 49 artiklan, 
57 artiklan, 115 artiklan 4 kohdan tai 116 
artiklan nojalla.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi myös lupia koskevien päätösten on kuuluttava 
muutoksenhakuprosessiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 315
87 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti tehdyllä 
valituksella on lykkäävä vaikutus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 87 artiklan 1 kohdan perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 316
87 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Valmistajille, maahantuojille ja 
jatkokäyttäjille, joiden etuihin 
kemikaaliviraston hyväksymä toimenpide 
saattaa vaikuttaa haitallisesti, on annettava 
oikeus tulla kuulluiksi koko 
hyväksymismenettelyn ajan ja milloin 
tahansa ennen kyseisen toimenpiteen 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Ks. 87 artiklan 1 kohdan perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 317
93 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaaliviraston menot käsittävät 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja 
toimintamenot.

2. Kemikaaliviraston menot käsittävät 
henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja 
toimintamenot ja erityisesti menot, jotka 
aiheutuvat kolmansien osapuolten kanssa 
tehdyistä sopimuksista, mukaan lukien 
kemikaaliviraston työhön VI osaston 
mukaisten arviointien yhteydessä 
osallistuvat verkostoon kuuluvat elimet.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus koskee kemikaalivirastoon suorassa yhteydessä olevan jäsenvaltioiden 
asiantuntijaverkoston luomista. Yhdenmukaisessa menettelyssä kemikaaliviraston olisi 
toteutettava testausehdotusten ja asiakirjojen arviointi eriävyyksien välttämiseksi.

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

Tarkistus 318
95 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Osa maksuista olisi ohjattava muihin kuin 
eläinkokeisiin perustuvien 
testausmenetelmien kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 73 kappaleeseen tehtyyn tarkistukseen. Jotta tämän asetuksen tavoite 
muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistämisestä saavutetaan, on välttämätöntä antaa 
enemmän resursseja eläinkokeet korvaavien menetelmien kehittämiseen, joita voidaan käyttää 
tämän asetuksen mukaisten tietovaatimuksen täyttämiseksi. (Davies)

Liittyy johdanto-osan 34 a kappaletta koskevaan tarkistukseen. Muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvan testauksen edistämiseen myönnettäviä varoja olisi lisättävä. (Schlyter, Lucas, 
Breyer)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis

Tarkistus 319
95 ARTIKLA

Hallintoneuvosto vahvistaa 93 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
maksujen rakenteen ja määrän, ja ne 
julkistetaan.

Hallintoneuvosto vahvistaa 93 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
maksujen rakenteen ja määrän, ja ne 
julkistetaan. Maksut saavat kattaa 
ainoastaan todelliset 
rekisteröintikustannukset.

Or. sv

Perustelu

Maksujen on oltava kohtuulliset ja niiden on vastattava todellisia rekisteröintikustannuksia. 
Niitä ei saa käyttää viranomaistoiminnan rahoittamisvälineenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 320
98 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kemikaalivirasto sijaitsee Isprassa, 
Italiassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien 
yhteisellä sopimuksella 13. joulukuuta 2003 tekemän päätöksen (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 15.) 
perusteella Euroopan kemikaaliviraston toimipaikka on Helsingissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 321
98 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kemikaalivirasto sijaitsee Isprassa, 
Italiassa.

3. Kemikaalivirasto sijaitsee Brysselissä, 
Belgiassa.

Or. de
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Perustelu

Brysselillä on keskeinen sijainti Euroopan unionissa.

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

Tarkistus 322
105 ARTIKLA

Hallintoneuvosto kehittää 
yhteisymmärryksessä komission kanssa 
yhteyksiä kemikaaliviraston sekä 
teollisuuden järjestöjen ja kuluttajansuojaa, 
työntekijöiden suojelua ja 
ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen 
edustajien kanssa. Tämä voi tarkoittaa muun 
muassa tarkkailijoiden osallistumista 
tiettyihin kemikaaliviraston tehtäviin 
hallintoneuvoston ennalta määrittelemin 
edellytyksin ja komission suostumuksella.

Hallintoneuvosto kehittää 
yhteisymmärryksessä komission kanssa 
yhteyksiä kemikaaliviraston sekä 
teollisuuden järjestöjen ja kuluttajansuojaa, 
työntekijöiden suojelua ja 
ympäristönsuojelua ja eläinsuojelua 
edistävien järjestöjen edustajien kanssa.
Tämä voi tarkoittaa muun muassa 
tarkkailijoiden osallistumista tiettyihin 
kemikaaliviraston tehtäviin 
hallintoneuvoston ennalta määrittelemin 
edellytyksin ja komission suostumuksella.

Or. en

Perustelu

Eläinsuojelujärjestöt ovat keskeinen sidosryhmä tämän asetuksen yhteydessä, sillä REACH-
järjestelmän vaikutukset ulottuvat eläinkokeisiin. Tämän vuoksi artiklassa olisi mainittava 
myös eläinsuojelujärjestöt.


