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kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), 
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) N:o …/… muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

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

Tarkistus 323
X OSASTO, OTSIKKO

LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN
LUETTELO

LUOKITUSTEN LUETTELO

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo sisältyviä artikloja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 324
109 ARTIKLA

109 artikla Poistetaan.
Soveltamisala

Tätä osastoa sovelletaan:
(a) valmistajan tai maahantuojan tekemää 
rekisteröintiä edellyttäviin aineisiin;
(b) direktiivin 67/548/ETY 1 artiklan 
soveltamisalaan kuuluviin aineisiin, jotka 
täyttävät kyseisen direktiivin mukaiset 
vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja 
jotka saatetaan markkinoille joko 
sellaisenaan tai direktiivissä 1999/45/EY 
määritellyt pitoisuusrajat ylittävänä 
valmisteena, minkä perusteella kyseinen 
valmiste luokitellaan vaaralliseksi.

Or. de

Perustelu

Erillisen luokitusten ja merkintöjen luettelon laatiminen on tarpeetonta, sillä luokittelusta ja 
merkinnöistä ilmoitetaan rekisteröinnin tai keskeisten tietojen yhteydessä. Tiedot siirretään 
tietopankkiin, jota kemikaalivirasto kehittää ja ylläpitää 73 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti. Luettelo merkitsisi ylimääräistä ilmoitusvelvollisuutta, joka kuormittaisi 
valmistajia ja maahantuojia tarpeettomasti tuomatta mitään uutta informatiivista sisältöä.

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

Tarkistus 325
109 ARTIKLAN B ALAKOHTA

(b) direktiivin 67/548/ETY 1 artiklan 
soveltamisalaan kuuluviin aineisiin, jotka 
täyttävät kyseisen direktiivin mukaiset 
vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja 
jotka saatetaan markkinoille joko 
sellaisenaan tai direktiivissä 1999/45/EY 
määritellyt pitoisuusrajat ylittävänä 
valmisteena, minkä perusteella kyseinen 

(b) direktiivin 67/548/ETY 1 artiklan 
soveltamisalaan kuuluviin aineisiin, jotka 
täyttävät kyseisen direktiivin mukaiset 
vaarallisten aineiden luokitteluperusteet ja 
jotka saatetaan markkinoille yli 100 kilon 
erissä vuodessa valmistajaa tai 
maahantuojaa kohden joko sellaisenaan tai 
direktiivissä 1999/45/EY määritellyt 
terveydelle tai ympäristölle haitallisten 
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valmiste luokitellaan vaaralliseksi. vaikutusten pitoisuusrajat ylittävänä 
valmisteena, minkä perusteella kyseinen 
valmiste luokitellaan vaaralliseksi.

Tätä osastoa ei sovelleta aineisiin, jotka 
eivät kuulu rekisteröintivelvoitteen piiriin.

Or. it

Perustelu

Vähimmäismäärä on määriteltävä, jotta vältytään siltä, että myös pienet määrät on 
ilmoitettava. Direktiivissä 1999/45/EY ei säädetä fysikaalisia ja kemiallisia vaikutuksia 
koskevista pitoisuusrajoista. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat artikloja 
osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 326
110 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Jokaisen maahantuojan tai valmistajan 
taikka maahantuojien tai valmistajien 
ryhmän, joka saattaa markkinoille 
109 artiklan soveltamisalaan kuuluvan 
aineen, on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot kyseisen aineen 
sisällyttämiseksi 111 artiklan mukaiseen 
luetteloon, ellei kyseisiä tietoja ole 
toimitettu osana rekisteröintiä:

1. Jokaisen maahantuojan tai valmistajan 
taikka maahantuojien tai valmistajien 
ryhmän, joka saattaa markkinoille 
109 artiklan soveltamisalaan kuuluvan 
aineen, on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot kyseisen aineen 
sisällyttämiseksi 111 artiklan mukaiseen 
luetteloon, mikäli kyseisiä tietoja ei ole
toimitettava osana rekisteröintiä:

Or. it

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

Tarkistus 327
110 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

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

(b) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään; artiklan 109 b alakohdassa 
tarkoitetuista aineista riittävät liitteen IV 
2.1 jaksossa mainitut tiedot.
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Or. it

Perustelu

Päällekkäistä työtä on syytä välttää. Kun on kyse b alakohdasta, ovat liitteen IV 2 jakson 
täydelliset vaatimukset liian kattavia ja ne merkitsisivät kohtuuttomia kustannuksia silloin 
toimitettujen aineiden määrät ovat pieniä. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 328
110 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) direktiivin 67/548/ETY 23, 24 ja 
25 artiklan mukainen aineen (aineiden) 
vaaramerkintä;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Päällekkäistä työtä on syytä välttää. Kun on kyse b alakohdasta, on luettelossa mainittava 
luokitusten eikä merkintöjen luettelo. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat 
artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland ja Chris Davies

Tarkistus 329
110 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden 
tuloksena luetteloon on tehty keskenään 
erilaisia kirjauksia samasta aineesta, 
ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä 
kaikin tavoin sopimaan luetteloon 
sisällytettävästä kirjauksesta.

3. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden 
tuloksena luetteloon on tehty keskenään 
erilaisia kirjauksia samasta aineesta, 
ilmoittajien on laadittava yhteisesti
luetteloon sisällytettävä kirjaus.

Jos eri ilmoittajat ja rekisteröijät eivät 
pääse yksimielisyyteen, virasto hyväksyy 
yhden kirjauksen kaikkia sidosryhmiä 
kuultuaan.

Or. nl
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Perustelu

Tietty aine olisi luokiteltava vain yhdellä tavalla (Johannes Blokland).

On erittäin tärkeää, että eri toimittajien tuottama sama aine luokitellaan samalla tavalla 
(Chris Davies).

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

Tarkistus 330
111 ARTIKLAN OTSIKKO

Luokitusten ja merkintöjen luettelo Luokitusten luettelo

Or. it

Perustelu

Ehdotettu teksti sisältää toistoja, koska tästä asiasta säädetään jo 109 ja 20 artiklassa. 
Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 331
111 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa 
tietokannan muodossa oleva luokitusten ja 
merkintöjen luettelo, joka sisältää 
110 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja 
ylläpitää sitä; tämä koskee sekä 110 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tietoja että 
osana rekisteröintiä toimitettuja tietoja. 
Tämän tietokannan ei-luottamukselliset 
tiedot, jotka määritetään 116 artiklan 
1 kohdassa, asetetaan julkisesti saataville. 
Kemikaalivirasto antaa mahdollisuuden 
tutustua luettelon sisältämiä aineita 
koskeviin muihin tietoihin niille ilmoittajille 
ja rekisteröijille, jotka ovat toimittaneet 
tietoja kyseisistä aineista.

Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa 
tietokannan muodossa oleva luokitusten 
luettelo, joka sisältää 110 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja ylläpitää 
sitä; tämä koskee sekä 110 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitettuja tietoja että osana 
rekisteröintiä toimitettuja tietoja. Tämän 
tietokannan ei-luottamukselliset tiedot, jotka 
määritetään 116 artiklan 1 kohdassa, 
asetetaan julkisesti saataville. 
Kemikaalivirasto antaa mahdollisuuden 
tutustua luettelon sisältämiä aineita 
koskeviin muihin tietoihin niille ilmoittajille 
ja rekisteröijille, jotka ovat toimittaneet 
tietoja kyseisistä aineista.
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Or. it

Perustelu

Ehdotettu teksti sisältää toistoja, koska tästä asiasta säädetään jo 109 ja 20 artiklassa. 
Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 332
111 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kemikaalivirasto saattaa luettelon ajan 
tasalle aina saadessaan päivitettyä tietoa 
110 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kemikaalivirasto saattaa luettelon ajan 
tasalle aina saadessaan päivitettyä tietoa 
20 artiklan 1 kohdan g a alakohdan ja 
110 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Ehdotettu teksti sisältää toistoja, koska tästä asiasta säädetään jo 109 ja 20 artiklassa. 
Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 333
111 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) onko kirjauksen sisältämä aineen 
luokitus ja pakkausmerkinnät
yhdenmukaistettu yhteisön tasolla, mistä on 
osoituksena maininta direktiivin 
67/548/ETY liitteessä I;

(a) onko kirjauksen sisältämä aineen 
luokitus yhdenmukaistettu yhteisön tasolla, 
mistä on osoituksena maininta direktiivin 
67/548/ETY liitteessä I;

Or. it
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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 334
112 ARTIKLAN OTSIKKO

Luokitusten ja merkintöjen
yhdenmukaistaminen

Luokitusten yhdenmukaistaminen

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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 335
112 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu 
luokitus ja pakkausmerkinnät on tämän 
asetuksen tultua voimaan lisättävä 
direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I 
ainoastaan silloin, kun kyseinen aine on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä 
herkistäväksi aineeksi. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 

1. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu 
luokitus on tämän asetuksen tultua voimaan 
lisättävä direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I 
ainoastaan silloin, kun kyseinen aine on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä 
herkistäväksi aineeksi. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.
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ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan yhdenmukaisuus muiden käsiteltäväksi jätettyjen 
tarkistusten kanssa sekä välttämään toistoa. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka 
koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 336
112 ARTIKLAN 1 KOHTA

Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu luokitus 
ja pakkausmerkinnät on tämän asetuksen 
tultua voimaan lisättävä direktiivin 
67/548/ETY liitteeseen I ainoastaan silloin, 
kun kyseinen aine on luokiteltu 
karsinogeenisuus-, mutageenisuuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä 
herkistäväksi aineeksi. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.

Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu luokitus 
ja pakkausmerkinnät voidaan tämän 
asetuksen tultua voimaan lisätä myös 
direktiivin 67/548/ETY liitteeseen I sekä 
direktiiviin 1999/45/EY. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että yhdenmukaistettu luokitus rajoitetaan koskemaan vain joitakin 
haittavaikutuksia. On olemassa monia muita varsin relevantteja ihmisen terveyteen ja 
ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Luokitus on osoittautunut hyvin kiistanalaiseksi ja jopa 
liiankin kiistanalaiseksi, jotta siitä voisi päättää teollisuus yksin. Yhdenmukaistettu luokitus 
antaa mahdollisuuden ratkaista kiistoja ilman, että joudutaan kääntymään oikeuslaitoksen 
puoleen ja näin ollen voidaan säästää resursseja. Lisäksi valmisteiden luokituksessa 
määritellään, onko käyttöturvallisuustiedote annettava (29 artikla), joten on tärkeää soveltaa 
yhdenmukaistettua luokitusta, jotta vältetään epävarmat tulkinnat ja kiistat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff ja 
Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 337
112 ARTIKLAN 1 KOHTA

Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu luokitus 
ja pakkausmerkinnät on tämän asetuksen 
tultua voimaan lisättävä direktiivin 
67/548/ETY liitteeseen I ainoastaan silloin, 
kun kyseinen aine on luokiteltu 
karsinogeenisuus-, mutageenisuuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä 
herkistäväksi aineeksi. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti.

Yhteisön tasolla yhdenmukaistettu luokitus 
ja pakkausmerkinnät on tämän asetuksen 
tultua voimaan lisättävä direktiivin 
67/548/ETY liitteeseen I ainoastaan silloin, 
kun kyseinen aine on luokiteltu 
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1, 2 tai 3 
kuuluvaksi aineeksi taikka hengitysteitä 
herkistäväksi aineeksi. 

a) Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä 
kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua 
luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevia 
ehdotuksia liitteen XIV mukaisesti,
b) Kemikaalivirasto voi valmistella 
yhdenmukaistetun luokituksen ja 
pakkausmerkintöjä koskevia ehdotuksia 
liitteen XIV mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Johtuu aineiden arviointia koskevaan VI osastoon tehdyistä tarkistuksista.

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

Tarkistus 338
113 ARTIKLA

Edellä 110 artiklassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 21 artiklan
1 kohdassa säädetystä määräajasta lähtien.

Edellä 110 artiklassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 21 artiklassa
säädetystä määräajasta lähtien.
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Or. it

Perustelu

Jos luettelo on tarkoitus koota jo alustavan rekisteröinnin yhteydessä, on määräaikojen oltava 
yhdenmukaisia. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat artikloja osastossa X 
Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 339
114 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka toinen vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka 
kymmenes vuosi komissiolle kertomuksen 
tämän asetuksen toiminnasta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka toinen
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

3. Komissio julkaisee joka kymmenes vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

3. Komissio julkaisee joka toinen vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kuuden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Or. it



AM\565937FI.doc 11/50 PE 357.825v01-00

FI

Perustelu

Koska asetus on luonteeltaan varsin innovatiivinen, on asetuksen soveltamista koskevat 
kertomukset toimitettava ehdotettua aiemmin, muun muassa siksi, että voidaan taata, että 
asetuksen soveltamista valvotaan asianmukaisesti ja kattavasti. Tämä tarkistus liittyy muihin 
artikloihin, jotka koskevat artikloja osastossa X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 340
114 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka toinen vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot. 
Kertomuksiin on sisällytettävä muun 
muassa tiedot toteutetuista valvonta- ja 
tarkastustoimista, havaituista 
rikkomuksista ja niistä määrätyistä 
rangaistuksista sekä asetuksen 
täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka 
kymmenes vuosi komissiolle kertomuksen 
tämän asetuksen toiminnasta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka toinen 
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä. 

3. Komissio julkaisee joka kymmenes vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

3. Komissio julkaisee joka toinen vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kuuden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Or. de
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Perustelu

Jotta asetus voidaan panna täytäntöön yhtenäisesti, jäsenvaltioiden kertomuksenantoaikoja 
on huomattavasti lyhennettävä. Vain siten voidaan jo aikaisessa vaiheessa korjata 
vääränsuuntaista kehitystä. Olisi myös säädettävä kertomuksen sisältöä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan taata kertomusten laadukkuus.

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

Tarkistus 341
114 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kolmas vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka 
kymmenes vuosi komissiolle kertomuksen 
tämän asetuksen toiminnasta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka kolmas
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava kahden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

3. Komissio julkaisee joka kymmenes vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

3. Komissio julkaisee joka kolmas vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kuuden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kolmen vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
päivämäärästä.

Or. it

Perustelu

Määräaikojen on oltava lyhyempiä, jotta asianmukainen valvonta ja mahdolliset tarkistukset 
olisivat mahdollisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 342
114 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka viides vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat jaksot.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.
2. Kemikaalivirasto toimittaa joka 
kymmenes vuosi komissiolle kertomuksen 
tämän asetuksen toiminnasta.

2. Kemikaalivirasto toimittaa joka viides
vuosi komissiolle kertomuksen tämän 
asetuksen toiminnasta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ilmoituksen päivämäärästä.
3. Komissio julkaisee joka kymmenes vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

3. Komissio julkaisee joka viides vuosi 
tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, joka 
sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kuuden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ilmoituksen päivämäärästä.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden, viraston ja komission olisi julkaistava kertomukset viiden vuoden välein. 
Kymmenen vuoden välein on liian harvoin.

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

Tarkistus 343
114 A ARTIKLA (uusi)
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114 a artikla
Tiedottaminen yleisölle

Jotta kuluttajat voisivat käyttää turvallisesti 
ja kestävällä tavalla kemikaaleja, 
valmisteita ja näiden johdannaisia, 
valmistajien on annettava asianmukaista 
tietoa jokaisen markkinoille 
kuluttajamyyntiin asetetun tuotteen 
pakkausmerkinnöissä. Merkintöihin on 
tarvittaessa sisällytettävä tiedot muista 
tiedotuskanavista, kuten verkkosivuista, 
jotka tarjoavat yksityiskohtaisempia tietoja 
tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistuksen 103 sanamuotoa on hieman muutettu.

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

Tarkistus 344
114 A ARTIKLA (uusi)

114 a artikla
Tiedottaminen yleisölle

Jotta kuluttajat voisivat käyttää turvallisesti 
ja kestävällä tavalla kemikaaleja sisältäviä 
tuotteita, valmistajien on ilmoitettava 
jokaisen markkinoille kuluttajamyyntiin 
saatetun yksikön pakkausmerkinnöissä 
tiedot riskeistä. Selkeistä ja havainnollisista 
pakkausmerkinnöistä, joissa ilmoitetaan, 
mitä ainetta tai aineita sisältyy 
markkinoille saatetun tuotteen 
koostumukseen, on käytävä ilmi tuotteen 
asianmukaista käyttöä koskevat ehdot sekä 
terveys- ja ympäristöhaitat, joita liittyy 
tuotteen suositeltavaan käyttöön tai 
ennustettavissa oleviin väärinkäytöksiin. 
Pakkausmerkintöjen lisäksi voidaan 
tarvittaessa käyttää muita tiedotuskanavia, 
esimerkiksi Internetiä, joiden avulla 
annetaan yksityiskohtaisia tietoja aineen 
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turvallisuudesta ja käytöstä.
Jakelijoille on annettava 
yksityiskohtaisempia tietoja, jotta he 
voisivat neuvoa paremmin yleisöä tai 
kuluttajia ja jotta kuluttajille taataan 
mahdollisuus tietoiseen valintaan.

Or. fr

Perustelu

Tiedotusjärjestelmän toteuttaminen etenkin käyttämällä selkeitä, mahdollisimman täsmällisiä 
ja tarkkoja pakkausmerkintöjä kemikaaleja sisältävistä aineista on ensisijaisen tärkeää 
kuluttajien luottamuksen vahvistamisen kannalta.

Kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja eri tuotteiden kohdalla, jos aineiden valmistajat ja 
maahantuojat antavat jakelijoille yksityiskohtaista tietoa markkinoille tuomistaan 
kemikaaleista.

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

Tarkistus 345
114 A ARTIKLA (uusi)

114 a artikla
Tiedottamista väestölle koskevat 

erityissäännökset
1. Jotta kuluttajat voisivat käyttää 
valmisteita ja aineita turvallisesti ja 
kestävällä tavalla, valmistajien on 
tarjottava riskejä koskevaa tietoa 
varustamalla kunkin markkinoille saatetun 
ja kuluttajille myytävän valmisteen 
pakkausmerkinnöillä, joista käyvät ilmi 
suositeltavaan käyttöön tai ennustettavissa 
oleviin väärinkäyttötilanteisiin liittyvät 
riskit. Pakkausmerkintöjen lisäksi olisi 
tarvittaessa käytettävä muita 
tiedotuskanavia valmisteen tai aineen 
turvallisuutta ja käyttöä koskevien 
yksityiskohtaisempien tietojen antamiseksi.
2. Direktiiviä 1999/45/EY ja 1967/548/ETY 
muutetaan vastaavasti.
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Or. en

Perustelu

Riskeihin perustuvan asianmukaisen ja yhdenmukaistetun tiedotusjärjestelmän kehittäminen 
antaa mahdollisuuden tarjota kuluttajille tarpeellisia tietoja ja neuvoja, jotta he voisivat 
käyttää kemikaaleja sisältäviä valmisteita ja aineita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 346
114 A ARTIKLA (uusi)

114 a artikla
Tiedottamista väestölle ja työntekijöille 

koskevat erityissäännökset
Väestölle tarkoitettujen aineiden 
valmistajien tai valmisteiden markkinoille 
saattamisesta vastuussa olevien 
henkilöiden on tarjottava riskejä koskevaa 
tietoa, josta käyvät ilmi normaaliin tai 
ennalta tunnettuun kohtuulliseen käyttöön 
liittyvät riskit, ilmoittamalla niistä etenkin 
pakkausmerkinnöissä ja täydentämällä 
näitä tietoja tarvittaessa käyttämällä muita 
tiedotuskanavia, kuten verkkosivustoja.
Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen 
aineiden valmistajien on tarjottava riskejä 
koskevaa tietoa, josta käy ilmi normaaliin 
tai ennalta tunnettuun kohtuulliseen 
käyttöön liittyvät riskit, turvallista käyttöä 
koskevat ehdot sekä mahdolliset työperäiset 
terveysriskit.
Edellä mainittua tietoa on annettava 
pakkausmerkinnöissä sekä opastamalla 
käyttäjiä ja käyttämällä muita 
tiedotuskanavia, kuten verkkosivuja.

Or. en

Perustelu

Tehokkaan tiedotusjärjestelmän kehittäminen on olennaisen tärkeää Reach-asetusehdotuksen 
kannalta, ja sillä lisätään kuluttajien luottamusta kemikaaleihin ja niiden käyttöön. Tällaisen 
järjestelmän avulla voidaan tarjota tarpeellista tietoa kuluttajille, jotta he voivat välttyä 
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valmisteiden sisältämien kemikaalien käyttöön liittyviltä riskeiltä ja käyttää kemikaaleja 
turvallisesti. Työntekijöille olisi annettava yksityiskohtaista tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels ja Anja Weisgerber

Tarkistus 347
115 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Näiden tietojen on oltava saatavilla 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Or. nl

Perustelu

Reach-asetusehdotuksen tavoitteisiin sisältyy ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu. On 
äärimmäisen tärkeää, että sidosryhmät pystyvät hankkimaan kemikaaleja koskevaa tietoa 
ymmärtämillään kielellä.

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

Tarkistus 348
115 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kun kemikaalivirastolle esitetään 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen 
asiakirjaan tutustumista koskeva pyyntö, 
kemikaalivirasto suorittaa asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 4 kohdassa 
säädetyn kolmannen osapuolen kuulemisen 
toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti.

2. Kun kemikaalivirastolle esitetään 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen 
asiakirjoihin, lukuunottamatta 116 artiklan 
1 kohdassa viitatussa luettelossa 
tarkoitettuja asiakirjoja, tutustumista 
koskeva pyyntö, ja tämä pyyntö koskee 
asiakirjoja, joiden pitämistä 
luottamuksellisina on vaatinut 
asianosainen osapuoli, kemikaalivirasto 
suorittaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 4 kohdassa säädetyn kolmannen 
osapuolen kuulemisen toisen ja kolmannen 
alakohdan mukaisesti.

Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
rekisteröijälle, mahdolliselle rekisteröijälle, 
jatkokäyttäjälle, hakijalle tai muille 
asianosaisille kyseisestä pyynnöstä. 
Asianomainen osapuoli voi 30 päivän 
kuluessa toimittaa ilmoituksen, jossa 
määritetään sellaiset pyynnössä tarkoitetut 

Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
rekisteröijälle, ja tarvittaessa, mahdolliselle 
rekisteröijälle, jatkokäyttäjälle tai muille 
asianosaisille kyseisestä pyynnöstä.
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tiedot, joita hän pitää kaupallisesti 
luottamuksellisina, joiden luovuttaminen 
saattaisi vahingoittaa häntä kaupallisesti ja 
jotka hän tällä perusteella haluaa 
pidettävän luottamuksellisina siten, että 
ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset, 
kemikaalivirasto ja komissio voivat tutustua 
niihin. Hänen on esitettävä perusteet 
jokaista tapausta varten.
Kemikaalivirasto tutkii tällaisen 
ilmoituksen ja päättää perustelun pohjalta, 
hyväksytäänkö kyseinen ilmoitus, ennen 
kuin se päättää asiakirjaan tutustumista 
koskevan pyynnön hyväksymisestä.
Kemikaalivirasto ilmoittaa päätöksestä
asianosaiselle, joka voi 87, 88 ja 89 artiklan 
mukaisesti hakea valituslautakunnalta 
muutosta kemikaaliviraston tekemään, 
ilmoituksen hylkäävään päätökseen
15 päivän kuluessa kyseisestä päätöksestä. 
Tällaisella muutoksenhaulla on lykkäävä 
vaikutus. Valituslautakunta tekee 
muutoksenhakua koskevan päätöksen 
30 päivän kuluessa.

Kemikaaliviraston on 15 päivän kuluessa 
hakemuksen rekisteröimisestä ilmoitettava 
hakijalle sekä rekisteröijälle, mahdolliselle 
rekisteröijälle, jatkokäyttäjälle tai muille 
asianosaisille asiakirjaan tutustumista 
koskevasta pyynnöstä tekemästään 
päätöksestä. Kukin osapuoli voi 87, 88 ja 
89 artiklan mukaisesti hakea 
valituslautakunnalta muutosta tähän
päätökseen 15 päivän kuluessa kyseisestä 
päätöksestä. Tällaisella muutoksenhaulla on 
lykkäävä vaikutus. Valituslautakunta tekee 
muutoksenhakua koskevan päätöksen 
30 päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on esittelijän esittämää tarkistusta 105 selkeämpi.

Tiedon saantia koskevat nykyiset säännökset eivät vastaa Århusin yleissopimusta ja niitä on 
tästä syystä muutettava. On oltava selvää, että 115 artiklan 2 kohtaa sovelletaan ainoastaan 
ns. harmaan alueen asiakirjoihin, jotka eivät ole nimenomaan 116 artiklassa mainittuja ei-
luottamuksellisia eivätkä luottamuksellisia asiakirjoja.

Määräaika on syytä lisätä.

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

Tarkistus 349
115 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään 

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin, joita ei 
ole mainittu 116 artiklassa, myönnetään 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen 
osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. 
Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perustetaan järjestelmä, jossa 
asianosainen voi hakea muutosta 
asiakirjoihin tutustumista koskeviin 
päätöksiin ja joissa muutoksenhaulla on 
lykkäävä vaikutus.

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen 
osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. 
Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perustetaan järjestelmä, jossa 
asianosainen voi hakea muutosta 
asiakirjoihin tutustumista koskeviin 
päätöksiin ja joissa muutoksenhaulla on 
lykkäävä vaikutus. Muutoksenhakua 
koskeva päätös on tehtävä 30 päivän 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

On syytä täsmentää, että 115 artikla koskee ainoastaan ns. harmaan alueen tietoja, joita ei 
ole erityisesti mainittu 116 artiklassa (aina ei-luottamuksellisia tai aina luottamuksellisia 
tietoja). Myös muutoksenhakua koskeville päätöksille on asetettava tietty määräaika.

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

Tarkistus 350
115 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen 
osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. 
Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perustetaan järjestelmä, jossa 
asianosainen voi hakea muutosta 
asiakirjoihin tutustumista koskeviin 
päätöksiin ja joissa muutoksenhaulla on 
lykkäävä vaikutus.

3. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen 
osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY58 mukaisesti. 

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille tiedottamisen olisi tapahduttava direktiivin 2003/4/EY säännösten mukaisesti. 
Tässä artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely ja päätöksen lykkääntyminen antavat 
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mahdollisuuden käyttää monia aikaa vieviä menettelyjä ja ne kaventavat direktiivin 
2003/4/EY säännösten soveltamisalaa.

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

Tarkistus 351
115 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Kemikaalivirasto ja mahdollisesti 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
pitävät kyseisen tiedon luottamuksellisena, 
kun muutoksenhaku on meneillään tai 
muutosta voidaan vielä hakea.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille tiedottamisen olisi tapahduttava direktiivin 2003/4/EY säännösten mukaisesti. 
Tässä artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely ja päätöksen lykkääntyminen antavat 
mahdollisuuden käyttää monia aikaa vieviä menettelyjä ja ne kaventavat direktiivin 
2003/4/EY säännösten soveltamisalaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Frédérique Ries

Tarkistus 352
115 A ARTIKLA (uusi)

115 a artikla
Velvollisuus antaa tietoa tuotteiden 

sisältämistä aineista
Jatkokuluttajien, jotka lisäävät johonkin 
tuotteeseen ainetta tai valmistetta, josta 
vaaditaan käyttöturvallisuustiedote, tai joka 
täyttää 54 a–f artiklan kriteerit, ja niiden 
jotka, myöhemmin käsittelevät tuotetta tai 
jalostavat sitä, on toimitettava 
käyttöturvallisuustiedote tuotteen tai sen 
johdannaisen kaikille vastaanottajille, 
yksittäisiä kuluttajia lukuunottamatta.
Valmistajien tai maahantuojien on 
pyynnöstä ja 15 työpäivän kuluessa 
tarjottava yksittäiselle kuluttajalle 
mahdollisuus saada maksutta 
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yksityiskohtaista tietoa näiden valmistamiin 
tai maahantuomiin tuotteisiin sisältyvien 
aineiden turvallisuudesta ja käytöstä.

Or. en

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

Tarkistus 353
116 ARTIKLAN OTSIKKO

Luottamuksellisuus Avoimuus ja luottamuksellisuus

Or. en

Perustelu

Otsikosta olisi selkeästi käytävä ilmi artiklan sisältö.

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

Elisabeth Jeggle, Françoise Grossetête, Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 354
116 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina:

1. Seuraavia tietoja ei pidetä 
luottamuksellisina, paitsi silloin kun 
valmistaja tai maahantuoja osoittavat 
yksittäisissä tapauksissa päinvastaista:

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä säätää mahdollisuudesta esittää ei-luottamuksellisia tietoja koskevia 
poikkeuksia yksittäisten tapausten analysoinnin sekä valmistajan/maahantuojan esittämisen 
syiden perusteella. Analyysimenetelmät sisältyvät luottamuksellisiin tietoihin eivätkä ne ole 
suuren yleisön kannalta merkityksellisiä. Tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joita on esitetty 
osastoa XI Tiedottaminen koskeviin artikloihin (Marcello Vernola ja muut).

Ei-luottamuksellisia tietoja koskevasta periaatteesta on voitava poiketa joissakin tapauksissa. 
Näissä yksittäisissä tapauksissa valmistajalle/maahantuojalle olisi annettava mahdollisuus 
esittää syitä, joiden perusteella tietojen käsittely voidaan katsoa luottamukselliseksi 116 
artiklan 1 kohdan mukaisesti (Thomas Ulmer ja muut).
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Ei-luottamuksellisia tietoja koskevasta säännöstä on voitava poiketa yksittäisissä tapauksissa 
(Françoise Grosstête).

1. Yksittäisissä tapauksissa valmistajalle/maahantuojalle olisi annettava mahdollisuus esittää 
syitä, joiden perusteella tietojen käsittely voidaan katsoa luottamukselliseksi 116 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. 2. Aineen kauppanimeen voi liittyä arkaluonteista tietoa, sillä muut 
markkinaosapuolet voivat aineen nimen perusteella jäljittää sen valmistajan ja ostajat. 
Aineen kauppanimi olisi määrättävä luottamukselliseksi 2 kohdan mukaisesti. 3. Voimassa 
olevissa säädöksissä ei edellytetä DNEL-arvojen julkistamista. Näiden arvojen johtaminen on 
kallista eikä niitä saisi saattaa kilpailijan käyttöön harkitsematta (115 artikla). 4. 
Käyttöturvallisuustiedot sisältävät usein lisätietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan 
käyttöön, esimerkkinä mainittakoon yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Näitä käyttöohjeita on 
116 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina (Holger Krahmer 
ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 355
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) aineen kauppanimi (kauppanimet); Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 116 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 356
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, 
vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;

(b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, 
vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä; 
paitsi jos tämän asetuksen I a liitteessä tai 
direktiivin 1999/45/EY 15 artiklassa olevia 
poikkeusmääräyksiä sovelletaan;

Or. de

Perustelu

Katso 116 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 357
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) aineen nimi sellaisena kuin se 
mahdollisesti esiintyy Einecs-luettelossa;

(c) aineen nimi sellaisena kuin se 
mahdollisesti esiintyy Einecs-luettelossa, jos 
kyseessä on direktiivin 67/548/ETY 
mukainen vaarallinen aine; paitsi jos 
tämän asetuksen I a liitteessä tai direktiivin 
1999/45/EY 15 artiklassa olevia 
poikkeusmääräyksiä sovelletaan;

Or. de

Perustelu

Katso 116 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 358
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) liitteen I mukaisesti määritetty johdettu 
vaikutukseton taso (DNEL) tai 
todennäköinen vaikutukseton pitoisuus 
(PNEC);

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen 357 perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 359
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN I ALAKOHTA

(i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot, lukuun ottamatta yrityksen nimeä tai 
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisina 

Poistetaan.
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pidettäviä tietoja;

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen 357 perustelu.

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

Tarkistus 360
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN I ALAKOHTA

(i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot, lukuun ottamatta yrityksen nimeä tai
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisina 
pidettäviä tietoja;

(i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot, lukuun ottamatta 2 kohdan mukaisesti 
luottamuksellisina pidettäviä tietoja;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan ei-luottamuksellisina pidettävien tietojen luetteloa, jotta yleisöllä 
olisi mahdollisuus saada tietoja aineesta, jota jokin henkilö saattaa käsitellä tai käyttää tai 
jolle hän voi altistua. Direktiivissä 2003/4/EY ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta 
kieltäytyä toimittamasta tietoja, jotka koskevat ympäristöpäästöihin liittyviä tietoja 
kaupallisen luottamuksellisuuden perusteella. Yhtiön/yrityksen nimi ei voi tällä hetkellä 
voimassa olevan, kemikaaleja koskevan lainsäädännön mukaan olla luottamuksellinen 
(Direktiivi 793/93/EY ja 92/32/EY) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen ja muut).

Tarkistuksella laajennetaan ei-luottamuksellisina pidettävien tietojen luetteloa, jotta yleisöllä 
olisi mahdollisuus saada tietoja aineesta, jota jokin henkilö saattaa käsitellä tai käyttää tai 
jolle hän voi muutoin altistua. Direktiivissä 2003/4/EY ei anneta jäsenvaltioille 
mahdollisuutta kieltäytyä, tietojen kaupallisen luottamuksellisuuden perusteella, 
toimittamasta ympäristöpäästöihin liittyviä tietoja. Kemikaaleja koskevien nykyisten 
sääntöjen mukaisesti yhtiön/yrityksen nimi ei voi olla luottamuksellinen (Anne Ferreira ja 
muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 361
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN I ALAKOHTA

(i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät (i) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät
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tiedot, lukuun ottamatta yrityksen nimeä tai
2 kohdan mukaisesti luottamuksellisina 
pidettäviä tietoja;

tiedot, lukuun ottamatta 2 kohdan mukaisesti 
luottamuksellisina pidettäviä tietoja;

Or. el

Perustelu

Toisaalta suojellaan aineen rekisteröijää ja toisaalta luodaan kilpailuympäristö, jotta 
käyttäjät voivat tehdä omat valintansa.

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

Tarkistus 362
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN J ALAKOHTA

(j) liitteen VII tai VIII mukaisesti 
mahdollisesti pyydettävät 
analyysimenetelmät, joiden avulla 
ympäristöön päästetty vaarallinen aine 
voidaan osoittaa sekä ihmisten välitön 
altistuminen aineelle määrittää;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ei-luottamuksellisia tietoja koskevasta säännöstä on voitava poiketa kunkin yksittäisen 
tapauksen analysoinnin ja valmistajan tai maahantuojan esittämien perusteluiden perusteella. 
Analyysimenetelmät on katsottava luottamuksellisiksi, eivätkä ne ole merkityksellisiä suuren 
yleisön kannalta. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat artikloja osastossa 
X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

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

Tarkistus 363
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K ALAKOHTA

(k) tieto siitä, että aine on testattu 
selkärankaisilla eläimillä.

(k) aineet, jotka on testattu selkärankaisilla 
eläimillä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 364
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K A ALAKOHTA (UUSI)

(k a) rekisteröijän nimi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan ei-luottamuksellisina pidettävien tietojen luetteloa, jotta yleisöllä 
olisi mahdollisuus saada tietoja aineesta, jota jokin henkilö saattaa käsitellä tai käyttää tai 
jolle hän voi altistua. Direktiivissä 2003/4/EY ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta 
kieltäytyä toimittamasta tietoja, jotka koskevat ympäristöpäästöihin liittyviä tietoja 
kaupallisen luottamuksellisuuden perusteella. Yhtiön/yrityksen nimi ei voi tällä hetkellä 
voimassa olevan, kemikaaleja koskevan lainsäädännön mukaan olla luottamuksellinen. 
(Direktiivi 793/93/EY ja 92/32/EY) (Mary Honeyball).

Tietoja, jotka eivät ole koskaan luottamuksellisia, koskeva luettelo on liian suppea. Ei ole 
mitään syytä pitää rekisteröijien nimiä, tonnimääriä tai käyttöluokkia koskevia tietoja 
luottamuksellisina. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta ja ne olisi
ilmoitettava Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Rekisteröijän nimen ilmoittaminen on 
välttämätöntä tietojen yhteiskäytön ja toimeenpanon kannalta, ja jotta yleisö saa tietää, kuka 
vastaa jonkun yksittäisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista. Olisi avoimen, 
vakaan ja ei-korruptoituneen järjestelmän vastaista olla ilmoittamatta rekisteröijän nimeä 
(Carl Schlyter ja muut).

Riskejä koskevat perusluonteiset tiedot on annettava suoraan yritysten ja väestön käyttöön. 
Muiden luetelluiden tietojen luottamuksellisuudelle ei ole olemassa järkeviä perusteita. 
Hakijan nimen ilmoittamatta jättäminen olisi vastoin avoimen, vakaan ja ei-korruptoituneen 
järjestelmän periaatetta. Avoin järjestelmä on olennaisen tärkeä kuluttajien luottamuksen 
vahvistamisen kannalta arvioitaessa kemikaalien hyötyjä ja mahdollisia haittoja sekä niiden 
käytön valvonnan kannalta silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi (Jonas Sjöstedt).

Tarkistuksella laajennetaan ei-luottamuksellisina pidettävien tietojen luetteloa, jotta yleisöllä 
olisi mahdollisuus saada tietoja aineesta, jota jokin henkilö saattaa käsitellä tai käyttää tai 
jolle hän voi altistua. Direktiivissä 2003/4/EY ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta 
kieltäytyä toimittamasta tietoja, jotka koskevat ympäristöpäästöihin liittyviä tietoja 
kaupallisen luottamuksellisuuden perusteella. Yhtiön/yrityksen nimi ei voi tällä hetkellä 
voimassa olevan, kemikaaleja koskevan lainsäädännön mukaan olla luottamuksellinen. (Anne 
Ferreira ja muut).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 365
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K B ALAKOHTA (UUSI)

(k b) aineen kemiallinen 
rakenne/kemialliset rakenteet.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 366
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K C ALAKOHTA (UUSI)

(k c) aineen kokonaismäärä EU:n 
markkinoilla määräluokkiin jaettuna.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 367
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K D ALAKOHTA (UUSI)

(k d) käyttöluokat.

Or. en
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Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 368
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K E ALAKOHTA (UUSI)

(k e) tuotteiden sisältämien aineiden 
luettelo.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 369
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K F ALAKOHTA (UUSI)

(k f) käyttöturvallisuustiedote.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.



AM\565937FI.doc 29/50 PE 357.825v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira ja Marie-

Noëlle Lienemann

Tarkistus 370
116 ARTIKLAN 1 KOHDAN K G ALAKOHTA (UUSI)

(k g) aineen tonnimääräinen taso.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 371
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Seuraavia tietoja pidetään 
luottamuksellisina, vaikka 115 artiklan 
2 kohdan mukaista ilmoitusta ei olisi 
toimitettu:

2. Seuraavia tietoja pidetään 
luottamuksellisina:

Or. en

Perustelu

Sellaisia tietoja koskevaa luetteloa, jotka ovat aina luottamuksellisia, olisi supistettava 
mahdollisimman paljon. Olettamus, jonka mukaan kaikki ympäristön kannalta 
merkityksellinen tieto on luottamuksellista, ei vastaisi Århusin yleissopimusta, vaikkakin on 
tunnustettava, että valmistajat/maahantuojat voivat vaatia tietojen salassapitoa "oikeutetun 
taloudellisen edun suojaamiseksi" (Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kohdan d alakohta), 
mutta ottaen huomioon yleisen edun tietojen salassapidon osalta ja ottaen huomioon, 
koskeeko tieto mahdollisesti ympäristöpäästöjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 372
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN A ALAKOHTA

(a)valmisteen täydellistä koostumusta 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot;

(a) valmisteen täydellistä koostumusta 
koskevat yksityiskohtaiset määrälliset 
tiedot;

Or. en

Perustelu

Kosmeettisten valmisteiden ja puhdistusaineiden kohdalla valmisteiden täydellisestä 
koostumuksesta on saatavissa julkista tietoa. Luottamuksellisuus olisi näin ollen rajoitettava 
koskemaan määrällistä tietoa, muussa tapauksessa asiaa koskevien säädösten soveltamisala 
kaventuisi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund ja 
Riitta Myller

Tarkistus 373
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN B ALAKOHTA

(b) aineen tai valmisteen täsmällinen 
käyttötapa, tarkoitus tai sovellus;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sellaisia tietoja koskevaa luetteloa, jotka ovat aina luottamuksellisia, olisi supistettava 
mahdollisimman paljon. Olettamus, jonka mukaan kaikki ympäristön kannalta 
merkityksellinen tieto on luottamuksellista, ei vastaisi Århusin yleissopimusta, vaikkakin on 
tunnustettava, että valmistajat/maahantuojat voivat vaatia tietojen salassapitoa "oikeutetun 
taloudellisen edun suojaamiseksi" (Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kohdan d alakohta), 
mutta ottaen huomioon yleisen edun tietojen salassapidon osalta ja ottaen huomioon, 
koskeeko tieto mahdollisesti ympäristöpäästöjä.

Tietojen antaminen ja yleisön oikeus saada tietoa ovat erittäin tärkeitä. Tietojen levittämisellä 
on myös myönteisiä vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, joiden osuus on 
lähes puolet Kreikan teollisuudesta. Vaikka pienten määrien rekisteröinti viivästyy (11 
vuoden määräaika), tietojen asianmukainen julkistaminen olisi avuksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund ja 
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Riitta Myller

Tarkistus 374
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN C ALAKOHTA

(c) valmistetun tai markkinoille saatetun 
aineen tai valmisteen täsmällinen 
tonnimäärä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sellaisia tietoja koskevaa luetteloa, jotka ovat aina luottamuksellisia, olisi supistettava 
mahdollisimman paljon. Olettamus, jonka mukaan kaikki ympäristön kannalta 
merkityksellinen tieto on luottamuksellista, ei vastaisi Århusin yleissopimusta, vaikkakin on 
tunnustettava, että valmistajat/maahantuojat voivat vaatia tietojen salassapitoa "oikeutetun 
taloudellisen edun suojaamiseksi" (Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kohdan d alakohta), 
mutta ottaen huomioon yleisen edun tietojen salassapidon osalta ja ottaen huomioon, 
koskeeko tieto mahdollisesti ympäristöpäästöjä.

Tietojen antaminen ja yleisön oikeus saada tietoa ovat erittäin tärkeitä. Tietojen levittämisellä 
on myös myönteisiä vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, joiden osuus on 
lähes puolet Kreikan teollisuudesta. Vaikka pienten määrien rekisteröinti viivästyy (11 
vuoden määräaika), tietojen asianmukainen julkistaminen olisi avuksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 375
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN D ALAKOHTA

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiin.

(d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiin jakeluketjun molempiin 
suuntiin sekä ketjun kaikkien toimijoiden 
välillä.

Or. it

Perustelu

Reach-asetusehdotuksessa säädetään tällä hetkellä, että jakeluketjun eri toimijoiden välillä ei 
vallitse luottamuksellisuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 376
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) analyysimenetelmät, mikäli liitteessä 
VII tai VIII näin vaaditaan, joiden pohjalta 
on mahdollista jäljittää vaarallinen aine 
silloin kun sitä päästetään ympäristöön 
sekä määrittää ihmisten suora altistuminen 
tälle aineelle.

Or. it

Perustelu

Analyysimenetelmät on katsottava luottamuksellisiksi, eivätkä ne ole merkityksellisiä suuren 
yleisön kannalta. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat artikloja osastossa 
X Luokitusten ja merkintöjen luettelo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 377
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) kemikaalien aiempien rekisteröijien 
erityiset tunnistetiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että aiempia rekisteröijiä koskevien tietojen luovuttaminen 
rajoitetaan koskemaan 102 artiklassa tarkoitettua salassapitovelvollisuutta, sellaisena kuin se 
määritellään yksityiskohtaisemmin 115 artiklan 2 kohdassa ja 116 artiklassa. Koska 
elektroniikkateollisuus on kilpailtu ala, monet tuotannossa käytetyt kemikaalit ovat erittäin 
salaisia. Nämä kemialliset "kaavat" katsotaan henkiseksi omaisuudeksi. Tärkeiden 
kemikaalien käytön julkaiseminen voi johtaa luottamuksellisen kaupallisen tiedon 
paljastamiseen kilpailijoille valmistajan tuotannossaan käyttämistä menetelmistä ja saattaa 
jopa antaa kilpailijalle mahdollisuuden käyttää näiden tuotantomenetelmiä. Tästä syystä 
aiempia rekisteröijiä koskevat tiedot on pidettävä salassa uusilta rekisteröijiltä. Vaikka 
selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden rajoittaminen on toivottavaa, niitä ei voida 
rajoittaa sen vuoksi, että aiempia rekisteröijiä koskevia luottamuksellisia tietoja ei luovuteta. 
Vastaavasti, jos jatkokäyttäjät vastaavat yksittäisen jatkokäytön rekisteröinnistä, tätä käyttöä 
ei pitäisi paljastaa toimitusketjussa kemikaalin valmistajalle, jos tämä mitätöisi erillisen 
rekisteröinnin perustan. (Liam Aylward)
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Jatkokäyttäjien kohdalla aineiden käyttö saattaa olla erittäin luottamuksellista ja se on 
katsottava henkiseksi omaisuudeksi. Yhden keskeisen kemikaalin käytön julkaiseminen saattaa 
paljastaa luottamuksellista kaupallista tietoa kilpailijoille ja saattaa antaa kilpailijalle 
mahdollisuuden saada selville tuotantomenetelmät. Tästä syystä ensimmäisen rekisteröijän 
olisi voitava päättää, antaako se tietoja itsestään sekä alustavista testituloksista uudelle 
rekisteröijälle. (Avril Doyle)

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 378
116 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN D B ALAKOHTA (uusi)

(d b) jatkokäyttäjien suoraan rekisteröimät 
käyttömuodot.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

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, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 379
117 ARTIKLAN JOHDANTOKAPPALE

Kemikaaliviraston tämän asetuksen 
mukaisesti vastaanottamia tietoja voidaan 
luovuttaa kolmannen maan viranomaiselle 
tai elimelle tai kansainväliselle järjestölle 
yhteisön ja kyseisen kolmannen osapuolen 
välillä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 304/200359 tai EY:n 
perustamissopimuksen 181 a artiklan 
3 kohdan nojalla tehdyn sopimuksen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
115 ja 116 artiklan soveltamista, edellyttäen 
että molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Kemikaaliviraston tämän asetuksen 
mukaisesti vastaanottamia tietoja voidaan 
luovuttaa kolmannen maan viranomaiselle 
tai valtion laitokselle tai kansainväliselle 
valtiolliselle järjestölle yhteisön ja kyseisen 
kolmannen osapuolen välillä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 304/200359 tai EY:n 
perustamissopimuksen 181 a artiklan 
3 kohdan nojalla tehdyn sopimuksen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
115 ja 116 artiklan soveltamista, edellyttäen 
että molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Or. it
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Perustelu

Jotta vältyttäisiin tietojen laittomalta käytöltä, on määriteltävä selkeästi, että 117 artikla 
(yhteistyö) koskee ainoastaan kansallisia ja kansainvälisiä valtiollisia laitoksia. Tämä 
tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat artikloja osastossa XI Tiedottaminen 
(Vernola ja muut, Ulmer ja muut).

On todettava, että yhteistyötä tehdään ainoastaan kansallisten ja/tai kansainvälisten 
valtiollisten laitosten välillä (Françoise Grossetête).

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, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 380
117 ARTIKLAN A ALAKOHTA

(a) sopimuksen tarkoituksena on tämän 
asetuksen alaan kuuluvia kemikaaleja 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tai 
siihen liittyvää hallinnointia koskeva 
yhteistyö;

(a) sopimuksen tarkoituksena on tämän 
asetuksen alaan kuuluvia kemikaaleja 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tai 
siihen liittyvää hallinnointia koskeva 
valtiollinen yhteistyö;

Or. it

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle ja Werner Langen

Tarkistus 381
120 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava väestölle 
aineisiin liittyvistä riskeistä, kun 
tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi
ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kemikaaliviraston 
laatimien ohjesääntöjen mukaisesti 
tiedotettava väestölle aineisiin liittyvistä 
riskeistä, kun tiedottaminen katsotaan 
tarpeelliseksi ihmisten terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi.
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Or. it

Perustelu

Väestölle tiedottamisen osalta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimintaa on 
yhdenmukaistettava. Tästä syystä kemikaaliviraston on vahvistettava toimivaltaisille 
viranomaisille, miten niiden on annettava tietoa, missä tilanteissa niiden on annettava tietoa 
ja miten niiden on määritettävä toteutettavat suojatoimenpiteet (Marcello Vernola ja muut).

Ensinnäkin väestölle tiedottamista koskevaa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa on yhdenmukaistettava siten, että kukin toimivaltainen viranomainen tiedottaa 
omalla erityisellä tavallaan. Toiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytettävissään 
ohjesäännöt, joista käy ilmi, miten viranomaisten on tiedotettava, missä tilanteissa niiden on 
tiedotettava ja miten niiden on määritettävä toteuttavat suojatoimenpiteet (Thomas Ulmer ja 
muut).

Ohjesäännöt on laadittava siten, että jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset voivat tiedottaa 
väestölle yhdenmukaisella tavalla (Werner Langen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 382
120 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava väestölle 
aineisiin liittyvistä riskeistä, kun 
tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi 
ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on yhteistyössä 
kemikaaliviraston kanssa tiedotettava 
väestölle aineisiin liittyvistä riskeistä, kun 
tiedottaminen katsotaan tarpeelliseksi 
ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Kyse on tiedottamisen tehokkaammasta koordinoinnista sekä sekaannusten välttämisestä.

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

Tarkistus 383
121 ARTIKLA

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
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valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille 
ja muille asianosaisille neuvontaa niistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joita kullekin 
on asetettu tämän asetuksen nojalla, 
73 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kemikaaliviraston laatimien 
toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi.

valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille 
ja muille asianosaisille neuvontaa niistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joita kullekin 
on asetettu tämän asetuksen nojalla, 
73 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kemikaaliviraston laatimien 
toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi. 
Neuvontaan on sisällyttävä erityisesti, 
mutta sitä ei pidä rajoittaa, pienille ja 
keskisuurille yrityksille annettaviin 
neuvoihin siitä, miten ne voivat vastata 
tämän asetuksen mukaisista 
sitoumuksistaan.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön erityisiä toimia pienten ja keskisuurten yritysten auttamiseksi. Pienet ja 
keskisuuret yritykset saattavat tarvita erityistä apua voidakseen vastata sitoumuksistaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 384
122 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
järjestelmää, jossa suoritetaan virallista 
valvontaa ja muita olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia.

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
järjestelmää, jossa suoritetaan virallista 
valvontaa ja muita olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia. Virastolla on 
valtuudet velvoittaa jäsenvaltiot 
harjoittamaan valvontaa ja muuta 
toimintaa.

Or. de

Perustelu

Reach-järjestelmän hallinta on sidoksissa säännösten yhdenmukaiseen soveltamiseen 
kaikkialla yhtenäismarkkinoilla. Virastolla on sen vuoksi oltava valtuudet edellyttää 
jäsenvaltioita toteuttamaan tiettyä valvontaa ja toimintaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Tarkistus 385
122 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
järjestelmää, jossa suoritetaan virallista 
valvontaa ja muita olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia.

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
järjestelmää, jossa suoritetaan virallista 
valvontaa ja muita olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia.

Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
kemikaalivirasto suorittamaan tarkastuksia 
ja harjoittamaan toimintaansa ja 
kemikaaliviranomaisen on määritettävä 
valvontajärjestelmän harmonisointia ja 
tehostamista koskevat suuntaviivat.

Or. it

Perustelu

Reach-järjestelmän hallinnointi edellyttää, että asetuksen säännökset pannaan täytäntöön 
yhdenmukaisella tavalla koko yhteisellä markkina-alueella, ja lisäksi tarvitaan tehokas 
valvontajärjestelmä. Kemikaalivirastolla on näin ollen oltava oikeus vaatia, että jäsenvaltiot 
suorittavat tarkastuksia ja toteuttavat tarvittavia toimia. Tämä tarkistus liittyy muihin 
artikloihin, jotka koskevat artikloja osastossa XIII Täytäntöönpanon valvonta.

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

Tarkistus 386
123 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on kemikaaliviraston 
laatimien tiettyjen ohjesääntöjen 
perusteella säädettävä tämän asetuksen 
säännösten rikkomisen seuraamuksista ja 
ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle ja 
kemikaalivirastolle 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
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mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Or. it

Perustelu

Jos jäsenvaltioiden annetaan yksin päättää seuraamuksista, johtaa se erilaisten 
seuraamusjärjestelmien syntymiseen EU:ssa. Reach-asetusehdotuksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa ainoastaan yhdenmukaisten seuraamusjärjestelmien ja toimien johdonmukaisen 
toteuttamisen avulla. Tämä tarkistus liittyy muihin artikloihin, jotka koskevat artikloja 
osastossa XIII Täytäntöönpanon valvonta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête JA Werner Langen

Tarkistus 387
123 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on, kemikaaliviraston 
laatimien ohjesääntöjen mukaisesti,
säädettävä tämän asetuksen säännösten 
rikkomisen seuraamuksista ja ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kyseiset säännökset 
komissiolle 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista.

Or. fr

Perustelu

Reach-järjestelmän hallinnointi riippuu harmonisesta täytäntöönpanosta. Myös seuraamuksia 
on yhdenmukaistettava (Françoise Grosstête).

Jos jäsenvaltioiden annetaan vastata seuraamusjärjestelmästä, sovelletaan EU:ssa jatkossa 
monia erilaisia sanktiojärjestelmiä. Reach-asetusehdotuksen tavoitteet voidaan saavuttaa 
ainoastaan soveltamalla yhdenmukaista seuraamusjärjestelmää ja panemalla säännökset 
täytäntöön johdonmukaisesti. (Werner Langen).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 388
125 ARTIKLA

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan aineen valmistusta, 
maahantuontia, markkinoille saattamista tai 
käyttöä sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa, kun kyseinen aine on tämän 
asetuksen tai tarvittaessa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta annettujen yhteisön 
säädösten mukainen.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää, tässä asetuksessa mainittujen 
perusteiden nojalla, aineen valmistusta, 
maahantuontia, markkinoille saattamista tai 
käyttöä sellaisenaan, valmisteessa tai 
tuotteessa, kun kyseinen aine on tämän 
asetuksen tai tarvittaessa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta annettujen yhteisön 
säädösten mukainen.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen soveltamisala on varsin laaja ja se kattaa sekä tuotteiden 
valmistuksen että myynnin ja maahantuonnin, ehdotetaan uutta sanamuotoa, jotta vältytään 
ongelmilta esimerkiksi työntekijöiden terveyttä koskevan lainsäädännön soveltamisen 
yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 389
125 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Edellä 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen ylläpitää tai ottaa käyttöön 
tiukempia suojatoimenpiteitä työntekijöiden 
suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti, jos 
kemikaaliturvallisuusarviota ei ole laadittu 
aineen käytön osalta tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen säännösten 
ei pitäisi estää jäsenvaltioita ylläpitämästä tai ottamasta käyttöön tiukempia 
suojatoimenpiteitä, työntekijöiden suojelua koskevat säännökset mukaan luettuina. Jos 
kemikaaliturvallisuusarviointi on toteutettu tietyn aineen osalta, voidaan olettaa, että 
työntekijöiden suojelu on varmistettu riittävällä tavalla. Näin ollen ehdotetaan, että muissa 
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tapauksissa ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 390
128 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta liitteen II sekä 
liitteen III alkuun on lisättävä kappale ja 
niissä on todettava objektiiviset perusteet 
aineita ja/tai aineryhmiä koskeville 
poikkeuksille.

Or. en

Perustelu

Nykyinen liite perustuu ns. historialliseen ennakkotapaukseen. Se on sellaisenaan 
epäjohdonmukainen ja perustuu epäselviin kriteereihin, jotka johtavat järjettömyyksiin silloin 
kun yksi kahdesta samanlaisesta aineesta on jätetty pois kun taas toisen kohdalla ei ole tehty 
näin (esim. sukroosi ja fruktoosi). Komissiolle olisi annettava tietty määräaika, jonka 
kuluessa sen on kehitettävä selkeä objektiivinen kriteeri liitteeseen II sisältyvien 
poikkeuslupien myöntämiselle, jotta voidaan laatia looginen ja kattava luettelo poikkeusluvan 
saaneista aineista.

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

Tarkistus 391
128 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Heti kun Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskuksen 
tieteellinen neuvoa-antava komitea 
(ECVAM) on katsonut, että vaihtoehtoinen 
tutkimusmenetelmä on tieteellisesti validi ja 
valmis rekisteröintiä varten, se laatii 
liitteessä X mainittuja testausmenetelmiä ja 
liitteissä V-VIII mainittuja 
tiedottamisvaatimuksia koskevan 
muutosehdotuksen ja esittää tämän 
ehdotuksen 130 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle.
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Or. en

Perustelu

Validoidut vaihtoehtoiset testausmenetelmät olisi sisällytettävä tähän asetukseen viipymättä 
eläinkokeiden estämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 392
131 ARTIKLA

Kemikaalivirastoa koskevat 
siirtymätoimenpiteet

Kemikaaliviraston perustamista koskevat
valmistelut

1. Komissio suorittaa kemikaaliviraston 
tehtävät tämän asetuksen voimaantulosta 
siihen asti, kunnes kyseiset tehtävät 
siirretään kemikaalivirastolle 3 kohdan 
säännösten mukaisesti.

1. Komissio antaa tarvittavan tuen
kemikaaliviraston perustamista varten.

Komissio voi erityisesti nimittää 
henkilöstöä ja tehdä sopimuksia 
kemikaaliviraston lukuun käyttäen 
toimintaan kemikaaliviraston talousarviota. 
Tämä sisältää sellaisen henkilön 
nimittämisen, joka suorittaa pääjohtajan 
tehtävät, kunnes kemikaaliviraston 
hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
80 artiklan mukaisesti.

Komissio voi kemikaaliviraston puolesta ja 
käyttämällä tähän tarkoitettua 
talousarviota, kunnes pääjohtaja on ottanut 
vastaan tehtävänsä, sen jälkeen kun 
80 artiklassa tarkoitettu kemikaaliviraston 
hallintoneuvosto on hänet nimittänyt

(a) nimittää henkilöstöä, pääjohtajan 
tehtäviä hoitava henkilö mukaan lukien; ja
(b) tehdä muita sopimuksia.

2. Kemikaaliviraston pääjohtajan on 
ilmoitettava 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissiolle, että 
kemikaalivirasto on valmis aloittamaan 
tämän asetuksen mukaisen toimintansa.
3. Kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta 
tai 18 kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta, sen mukaan 
kumpi näistä ajankohdista on aiempi,
komissio siirtää kyseiset tehtävät 
kemikaalivirastolle.
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Or. en

Perustelu

Kemikaaliviraston asianmukainen perustaminen ja toiminta on ensisijaisen tärkeää Reach-
järjestelmän toiminnan kannalta. Kemikaaliviraston on oltava toiminnassaan komissiosta 
riippumaton, ja komission ei pidä suorittaa asetuksessa mainittuja operationaalisia tehtäviä 
kemikaaliviraston puolesta. Jos komissio ei täytä kemikaaliviraston roolia, kemikaaliviraston 
ei tarvitse ilmoittaa komissiolle, että se on valmis ottamaan vastaan tehtävät komissiolta. 
Komission olisi kuitenkin avustettava kemikaaliviraston perustamisessa, kunnes sen 
hallintoneuvosto on nimittänyt pääjohtajan. Tähän olisi sisällyttävä henkilöstön nimittäminen 
ja palveluja, tarvikkeita ja rakennuksia koskevien välttämättömien sopimusten tekeminen 
(liittyy 137 artiklaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 393
133 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä mutta 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan alle 
10 tonnin määrä vuodessa. Komissio voi 
tämän tarkistuksen perusteella laajentaa 
kyseistä velvollisuutta 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä 
rajoitetusti II osaston 4 luvun mukaisesti. 
Komissio voi tämän tarkistuksen perusteella 
laajentaa kyseistä velvollisuutta 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 13 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan tehtyyn tarkistukseen. Lisäksi 
ehdotetaan, että on suoritettava tarkistus, jossa määritetään, olisiko 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja kemikaaliturvallisuusraportin laatimisvelvollisuutta 
laajennettava tietyn tyyppisiin eristettyihin välituotteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 394
133 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä mutta 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan alle 
10 tonnin määrä vuodessa. Komissio voi 
tämän tarkistuksen perusteella laajentaa 
kyseistä velvollisuutta 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, tai aineita, jotka eivät aiheuta 
huolta, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä mutta 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan alle 
10 tonnin määrä vuodessa. Komissio voi 
tämän tarkistuksen perusteella laajentaa 
kyseistä velvollisuutta 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. nl

Perustelu

Määrät korvataan sillä, kuinka vakavaa huolta aineet aiheuttavat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 395
133 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä 
mutta joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan alle 10 tonnin määrä vuodessa.
Komissio voi tämän tarkistuksen perusteella 
laajentaa kyseistä velvollisuutta 130 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

1. Kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio suorittaa 
tarkistuksen, jonka tarkoituksena on 
laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä. Komissio voi tämän 
tarkistuksen perusteella laajentaa kyseistä 
velvollisuutta 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi tarkistettava kun komissio toimittaa ensimmäisen kertomuksen ehdotuksen 
toimivuudesta.

Tehty poisto liittyy samojen tarkistusten esittäjien 13 artiklaan tekemään tarkistukseen, jossa 
tehdään käyttöturvallisuustiedote pakollinen kaikille rekisteröitäville aineille eikä pelkästään 
yli 10 tonnin erille. Jos käyttöturvallisuustiedotteet ovat pakollisia kaikille rekisteröitäville 
aineille, näitä aineita ei tarvitse enää sisällyttää tarkistuslausekkeeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 396
133 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Komissio voi mukauttaa 14 ja 37 artiklaa 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen välittömästi, kun 
voidaan määrittää käytännöllinen ja 
kustannustehokas tapa valita rekisteröitävät 
polymeerit vankkojen teknisten ja 
tieteellisten perusteiden nojalla ja kun on 

2. Komission on mukautettava 14 ja 
37 artiklaa 130 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
välittömästi, kun voidaan määrittää 
käytännöllinen ja kustannustehokas tapa 
valita rekisteröitävät polymeerit vankkojen 
teknisten ja tieteellisten perusteiden nojalla, 
muttei kuutta vuotta myöhemmin tämän 
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julkaistu kertomus, jossa käsitellään: asetuksen voimaantulosta, ja kun on 
julkaistu kertomus, jossa käsitellään:

Or. en

Perustelu

Polymeerit kulkeutuvat elinkaarensa aikana ympäristöön monin tavoin ja ne sekä niiden 
hajoamistuotteet voivat olla vahingollisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Jottei 
järjestelmää kuormitettaisi liikaa, ehdotetaan kuuden vuoden ajanjaksoa tehokkaan 
strategian laadintaa ja toteuttamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 397
133 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 114 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta 
saatua kokemusta koskevan kertomuksen on 
sisällettävä katsaus vaatimuksiin, jotka 
koskevat sellaisten aineiden rekisteröintiä, 
joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja 
tuo maahan ainoastaan yhden tonnin tai
enemmän mutta vähemmän kuin 10 tonnia 
vuodessa.

3. Edellä 114 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta 
saatua kokemusta koskevan kertomuksen on 
sisällettävä katsaus tietovaatimuksiin, jotka 
koskevat aineiden rekisteröintiä.

Tämän katsauksen perusteella komissio voi 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä V
täsmennettyjä tietovaatimuksia, jotka 
koskevat aineita, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan yhden tonnin 
tai enemmän mutta vähemmän kuin 
10 tonnia vuodessa, ottaen huomioon 
viimeisimmän kehityksen, joka liittyy 
esimerkiksi vaihtoehtoisiin 
testausmenetelmiin ja (Q)SAR-
estimaatteihin ((Quantitative) Structure 
Activity Relationship).

Tämän katsauksen perusteella komissio voi 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen muuttaa liitteissä V–
VII täsmennettyjä tietovaatimuksia, jotta 
otetaan huomioon viimeisin kehitys, joka 
liittyy erityisesti vaihtoehtoisiin 
testausmenetelmiin ja (Q)SAR-
estimaatteihin ((Quantitative) Structure 
Activity Relationship).

Or. en

Perustelu

Liite V sisältää vain yhden selkärankaisilla eläimillä tehtävän kokeen toisin kuin liitteet VI–
VIII, joihin sisältyy tällä hetkellä useita eläinkokeita. Tästä syystä kaikkiin kyseessä oleviin 
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liitteisiin sisältyviä tietovaatimuksia koskevat tarkistukset ovat huomattavasti tärkeämpiä, ja 
olisi sisällytettävä artiklaan, jotta voidaan ottaa huomioon vaihtoehtoisten menetelmien ja 
QSAR-esitmaattien viimeisin kehitys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 398
133 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 114 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta 
saatua kokemusta koskevan kertomuksen on 
sisällettävä katsaus vaatimuksiin, jotka 
koskevat sellaisten aineiden rekisteröintiä, 
joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja 
tuo maahan ainoastaan yhden tonnin tai 
enemmän mutta vähemmän kuin 10 tonnia 
vuodessa.

3. Edellä 114 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta 
saatua kokemusta koskevan kertomuksen on 
sisällettävä katsaus vaatimuksiin, jotka 
koskevat sellaisten huolta 
aiheuttamattomien aineiden rekisteröintiä, 
joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja 
tuo maahan ainoastaan yhden tonnin tai 
enemmän mutta vähemmän kuin 10 tonnia 
vuodessa.

Tämän katsauksen perusteella komissio voi 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä V 
täsmennettyjä tietovaatimuksia, jotka 
koskevat aineita, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän mutta vähemmän kuin 10 tonnia 
vuodessa, ottaen huomioon viimeisimmän 
kehityksen, joka liittyy esimerkiksi 
vaihtoehtoisiin testausmenetelmiin ja 
(Q)SAR-estimaatteihin ((Quantitative) 
Structure Activity Relationship).

Tämän katsauksen perusteella komissio voi 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä V 
täsmennettyjä tietovaatimuksia, jotka 
koskevat aineita, jotka eivät aiheuta huolta 
ja joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja 
tuo maahan yhden tonnin tai enemmän mutta 
vähemmän kuin 10 tonnia vuodessa, ottaen 
huomioon viimeisimmän kehityksen, joka 
liittyy esimerkiksi vaihtoehtoisiin 
testausmenetelmiin ja (Q)SAR-
estimaatteihin ((Quantitative) Structure 
Activity Relationship).

Or. nl

Perustelu

Määrät korvataan sillä, kuinka vakavaa huolta aineet aiheuttavat.

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

Tarkistus 399
133 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
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3 a. Komission on seitsemän vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
tehtävä arvio siitä, miten 6 artikla toimii 
ottaen huomioon soveltamisalan sekä 
suuntaviivojen ja ilmoituksen merkityksen, 
jotta 6 artiklassa tarkoitetut vaaralliset 
aineet voidaan sisällyttää direktiiviin 
67/548/ETY.

Or. en

Perustelu

Arvion tekeminen seitsemän vuoden jälkeen antaa mahdollisuuden arvioida Reach-
järjestelmään rekisteröityjä ja ilmoitettuja tietoja. Saatujen tietojen perusteella on pyrittävä 
löytämään toimiva menetelmä, jonka pohjalta voidaan arvioida, voidaanko 6 artiklan 
soveltamisalaa laajentaa ja tunnistaa tiettyjä tuoteluokkia, joiden kohdalla hyväksyttyjen 
kemikaalien käyttö voidaan lopettaa, kuten RoHS-direktiivissä.

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

Tarkistus 340
135 ARTIKLA

Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla. Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla. 
Muutetaan direktiiviä 1999/45/EY sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat saavat 
tarvitsemiansa tietoja voidakseen ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin aineiden ja 
valmisteiden turvallisen käytön 
takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Riskeihin perustavan asianmukaisen ja yhdenmukaisen tietojärjestelmän kehittäminen antaa 
kuluttajille mahdollisuuden saada tarvitsemaansa tietoa ja näin heitä voidaan opastaa 
käyttämään kemikaaleja sisältäviä aineita ja valmisteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 401
137 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Tämän asetuksen II ja XII osastoa 
sovelletaan kuudennestakymmenennestä
päivästä tämän asetuksen tultua voimaan.

2. Tämän asetuksen II, V, VI, VII ja X
osastoa sovelletaan 18 kuukauden kuluttua
tämän asetuksen tultua voimaan. III osastoa 
sovelletaan 12 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön Reach-järjestelmän täytäntöönpanon kannalta. Kun 
kemikaalivirastolle annetaan mahdollisuus asettautua asianmukaisesti ja valmiudet 
operationaalisten tehtäviensä suorittamiseen, asetuksen soveltaminen jakautuu yleisesti 
kahteen eri osioon: artiklat, joiden pohjalta kemikaalivirasto perustetaan ja säännökset, jotka 
eivät koske kemikaalivirastoa, ja joita sovelletaan ensiksi. Toiminnassa olevaa 
kemikaalivirastoa koskevia velvoitteita, voidaan soveltaa ainoastaan sen jälkeen kun 
kemikaalivirasto on valmis aloittamaan toimintansa. Kemikaaliviraston perustamiseen on 
varattu 18 kuukautta. Asetuksen tiettyjen osastojen soveltamista koskevat muutetut määräajat 
edellyttävät vastaavia muutoksia ehdotuksen muihin yksittäisiin artikloihin, joissa viitataan 
asetuksen voimaantuloon. (liittyy 131 artiklaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 402
137 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Tämän asetuksen 44, 45 ja 46 artiklaa 
sovelletaan kahden vuoden kuluttua 
päivästä, jona tämä asetus on tullut voimaan.

5. Tämän asetuksen 44, 45 ja 46 artiklaa 
sovelletaan kolmen vuoden kuluttua 
päivästä, jona tämä asetus on tullut voimaan.

Or. en

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 403
137 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Reach-järjestelmää sovelletaan 
metalliseoksiin vasta sen jälkeen kun on 
hyväksytty sekä
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(a) direktiivin 1999/45/EY mukainen 
metalliseoksia koskeva erityinen 
luokitusmenetelmä ja
(b) YK:n maailmanlaajuinen aineiden ja 
valmisteiden luokitus- ja 
merkintäjärjestelmä.

Or. en

Perustelu

Vaarallisista aineista annetun direktiivin 1999/45/EY johdanto-osan 10 kappaleessa 
todetaan, että komissio kehittää edelleen seoksia koskevia ohjeita, mutta tätä koskevia toimia 
ei ole toteutettu eikä asiassa ole edistytty. Johdonmukaisuuden takaamiseksi jatkossa tuntuisi 
järkevältä jättää metalliseokset tämän direktiivin ulkopuolelle kunnes on saatu aikaan 
asianmukaiset ohjeet ottaen huomioon meneillään olevan vaarallisia aineita koskevan 
direktiivin tarkistamisen sekä YK:n maailmanlaajuisen aineiden ja valmisteiden luokitus- ja 
merkintäjärjestelmän saattamisen osaksi EU:n lainsäädäntöä.


