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Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1046
LIITE I, 0 OSAN 0.2 KOHTA

0.2. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja. 
Siinä on tarkasteltava kyseisen aineen 
käyttöä sellaisenaan (merkittävät 
epäpuhtaudet ja lisäaineet mukaan luettuina) 
sekä valmisteeseen tai tuotteeseen sisältyvän 
aineen käyttöä. Arvioinnissa on käsiteltävä 
aineen elinkaaren kaikkia vaiheita 
yksilöityjen käyttötapojen mukaisesti. 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan 
ihmisen ja ympäristön altistumiseen 

0.2 Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja, 
joissa ainetta käytetään vähintään 1 tonnin 
määrinä vuodessa. Siinä on tarkasteltava 
kyseisen aineen käyttöä sellaisenaan 
(merkittävät epäpuhtaudet ja lisäaineet 
mukaan luettuina) sekä valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvän aineen käyttöä. 
Arvioinnissa on käsiteltävä aineen 
elinkaaren kaikkia vaiheita (mukaan 
luettuna jätevaihe sen estämättä, mitä 
tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään) yksilöityjen 
käyttötapojen mukaisesti. 
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kyseiselle aineelle. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan 
ihmisen ja ympäristön altistumiseen 
kyseiselle aineelle.

Or. en

Perustelut

Ks. 2 artiklan 1 kohdan e alakohtaan ja 13 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 1047
LIITE I, 0 OSAN 0.4 KOHDAN 4 ALAKOHTA

Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että 
kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen 
edellyttää lisätietoja, joita saadaan vain 
liitteessä VII tai VIII mainittujen 
selkärankaisilla tehtävien testien avulla, 
hänen on ehdotettava testausstrategiaa, 
selitettävä, miksi hän pitää lisätietoja 
tarpeellisina, ja kirjattava asia 
kemikaaliturvallisuusraportin 
asianmukaiseen kohtaan. Lisätestien tuloksia 
odottaessaan hänen on kirjattava 
kemikaaliturvallisuusraporttiinsa käyttöön 
ottamansa riskinhallintatoimenpiteet.

Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että 
kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen 
edellyttää lisätietoja, joita saadaan vain 
liitteessä VI, VII tai VIII mainittujen 
selkärankaisilla tehtävien testien avulla, 
hänen on ehdotettava testausstrategiaa, 
selitettävä, miksi hän pitää lisätietoja
tarpeellisina, ja kirjattava asia 
kemikaaliturvallisuusraportin 
asianmukaiseen kohtaan. Lisätestien tuloksia 
odottaessaan hänen on kirjattava 
kemikaaliturvallisuusraporttiinsa käyttöön 
ottamansa riskinhallintatoimenpiteet.

Or. en

Perustelut

Tämä tarkistus liittyy johdanto-osan 47 kappaleeseen ja 11 artiklan 1 kohtaan esitettyihin 
tarkistuksiin. Eläinkokeiden estämiseksi ja teollisuuden kustannusten säästämiseksi ja siksi, 
että eläinkokeista saatuja tietoja olisi toimitettava ainoastaan, jos se on välttämätöntä aineen 
turvallisuusarvioinnin kannalta, myös liitteessä VI tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi olisi 
annettava testausta koskevia ehdotuksia, joihin liittyy selkärankaisilla tehtäviä testejä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1048
LIITE I, 0 OSAN 0.5 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–4 
vaiheissa saatujen tulosten perusteella, että 
aine tai valmiste täyttää perusteet, joiden 
mukaan se on luokiteltava vaaralliseksi 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti, tai se on arvioitu 
PBT- tai vPvB-aineeksi, on 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsiteltävä 
myös seuraavia vaiheita:

Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–4 
vaiheissa saatujen tulosten perusteella, että 
aine tai valmiste täyttää perusteet, joiden 
mukaan se on luokiteltava vaaralliseksi 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti, tai se on arvioitu 
PBT- tai vPvB-aineeksi tai jos epäilyyn on 
muuten aihetta, on 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käsiteltävä 
myös seuraavia vaiheita:

Or. en

Perustelut

Ei ole järkevää jättää, niin kuin ehdotuksessa tehdään, automaattisesti tekemättä altistuksen 
arviointia ja riskin karakterisointia aineista, joita ei luokitella PBT/vPvB-aineiksi tai jotka 
eivät niitä ole. Se ei olisi riskinarvioinnin periaatteiden mukaista, jotka ovat Reach-
ehdotuksen perustana. Esimerkiksi altistuminen aineille, joita käytetään paikallisesti suuria 
määriä, saattaa vahingoittaa paikallista ympäristöä, vaikka aine ei täytä 
ympäristöluokituksen vaatimuksia. Eräs toksikologian perusperiaate on, että vaikutus riippuu 
altistumisen määrästä. Ei ole järkevää jättää tätä ilman huomiota.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González ja 
Marcello Vernola

Tarkistus 1049
LIITE I, 1 OSAN 1.0.2. KOHTA

1.0.2. Ihmisten terveydelle aiheutuvien 
vaarojen arvioinnissa on tarkasteltava 
seuraavanlaisia mahdollisia vaikutuksia: 1) 
toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja 
jakautuminen; 2) äkilliset vaikutukset 
(äkillinen myrkyllisyys, ärsyttävyys ja 
syövyttävyys); 3) herkistyminen; 4) toistetun 
annostelun myrkyllisyys ja 5) CMR-
vaikutukset (karsinogeenisuutta, 
mutageenisuutta ja 
lisääntymismyrkyllisyyttä koskevat 
vaikutukset). Muita vaikutuksia on 
tarkasteltava tarvittaessa, ja kaikki saatavilla 

1.0.2. Ihmisten terveydelle aiheutuvien 
vaarojen arvioinnissa on tarkasteltava 
seuraavanlaisia mahdollisia vaikutuksia: 1) 
toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja 
jakautuminen; 2) äkilliset vaikutukset 
(äkillinen myrkyllisyys, ärsyttävyys ja 
syövyttävyys); 3) herkistyminen; 4) toistetun 
annostelun myrkyllisyys ja 5) CMR-
vaikutukset (karsinogeenisuutta, 
mutageenisuutta ja 
lisääntymismyrkyllisyyttä koskevat 
vaikutukset) käyttäen siihen 
kemikaaliviraston vahvistamia testejä ja 
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olevat tiedot on otettava huomioon. (Q)SAR-menetelmää. Muita vaikutuksia on 
tarkasteltava tarvittaessa, ja kaikki saatavilla 
olevat tiedot on otettava huomioon.

Or. es

Perustelut

Oikeusturvaa vahvistaa se, että pk-yritykset ovat tietoisia hyväksytyistä testeistä ja 
menetelmistä. Se edellyttää ennakkoon tehtyä valintajärjestelmää, jolla poistetaan epätasa-
arvon mahdollisuus.

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

Tarkistus 1050
LIITE I, 1 OSAN 1.4.1. KOHTA

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1–3 saatujen tulosten perusteella, ja 
siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistuksen kesto 
ja taajuus. Altistusskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja mahdollisesti tietyille 
alaryhmille (esim. lapset, raskaana olevat 
naiset) sekä erilaisille altistusreiteille. 
Perustelujen on oltava kattavat, ja niissä on 
täsmennettävä muun muassa käytettyjen 
raakatietojen valinta, altistusreitti (suun 
kautta, ihon kautta, hengitysteitse) sekä 
altistuksen kesto ja taajuus sille aineelle, 
jonka DNEL on kyseessä. Jos altistus voi 
tapahtua useamman reitin kautta, on DNEL-
arvo vahvistettava kullekin reitille erikseen 
ja kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistukselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa on 
otettava huomioon muun muassa seuraavat 
tekijät:

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1–3 saatujen tulosten perusteella, ja 
siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistuksen kesto 
ja taajuus. Altistusskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja haavoittuville 
väestöryhmille sekä erilaisille 
altistusreiteille. Perustelujen on oltava 
kattavat, ja niissä on täsmennettävä muun 
muassa käytettyjen raakatietojen valinta, 
altistusreitti (suun kautta, ihon kautta, 
hengitysteitse) sekä altistuksen kesto ja 
taajuus sille aineelle, jonka DNEL on 
kyseessä. Jos altistus voi tapahtua useamman 
reitin kautta, on DNEL-arvo vahvistettava 
kullekin reitille erikseen ja kaikista reiteistä 
tapahtuvalle summa-altistukselle. DNEL-
arvoa vahvistettaessa on otettava huomioon 
muun muassa seuraavat tekijät:
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(i) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä 
lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta 
johtuva epävarmuus;

i) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä lajien 
sisäisestä ja välisestä vaihtelusta johtuva 
epävarmuus;

(ii) vaikutuksen luonne ja vakavuus; ii) vaikutuksen luonne ja vakavuus;

(iii) väestöryhmä, johon altistumista 
koskevat määrälliset ja/tai laadulliset tiedot 
liittyvät.

iii) väestöryhmä, johon altistumista koskevat 
määrälliset ja/tai laadulliset tiedot liittyvät;

iii a) haavoittuvien väestöryhmien erityiset 
alttiudet;
(iiii b) mahdolliset viitteet tavanomaisesta 
poikkeavista vaikutuksista, erityisesti 
tapauksissa, joissa vaikutustapa on 
tuntematon tai sitä ei ole riittävästi 
karakterisoitu;
iii c) mahdollinen samanaikainen 
altistuminen muille kemikaaleille.

Or. en

Perustelut

Euroopan parlamentti on katsonut, että "lasten terveyden suojeleminen ympäristösairauksilta 
on olennaisen tärkeä investointi riittävän inhimillisen ja taloudellisen kehityksen 
takaamiseksi" (Paulsenin mietintö Euroopan ympäristöterveysstrategiasta), ja on pyytänyt 
asettamaan kemikaaleille erityisrajoituksia herkkiä väestönosia varten (Riesin mietintö 
Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta). REACHissa olisi aina otettava 
huomioon haavoittuvat väestöryhmät. (Schlyter ja muut)

Euroopan parlamentti antoi 23. helmikuuta 2005 päätöslauselman Euroopan 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (A6-0008/2005 ), jossa se kehotti 
"komissiota varmistamaan, että kaikessa toteutettavassa riskien arvioinnissa otettaisiin 
erityisesti huomioon sikiöihin, imeväisikäisiin ja lapsiin kohdistuvat riskit silloin, kun näiden 
erityisen haavoittuvien ryhmien altistumisen mahdollisuus on olemassa". (Frédérique Ries ja 
muut)

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

Tarkistus 1051
LIITE I, 1 OSAN 1.4.1 KOHDAN III A–III D ALAKOHTA (uusi)

iii a) haavoittuvien väestöryhmien erityiset 
alttiudet;
iii b) mahdolliset viitteet tavanomaisesta 
poikkeavista vaikutuksista, erityisesti 
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tapauksissa, joissa vaikutustapa on 
tuntematon tai sitä ei ole riittävästi 
karakterisoitu;
iii c) mahdollinen samanaikainen 
altistuminen muille kemikaaleille;
iii d) tietojen laatuun ja tietokannan 
yleiseen luotettavuuteen liittyvä 
epävarmuus.

Or. en

Perustelut

Euroopan parlamentti on tuonut esiin, että nykyisissä riskienarviointimenetelmissä ei oteta 
erikseen huomioon sikiöitä, imeväisiä ja lapsia ja tämän väestönosan monia altistumistapoja 
REACH-ehdotuksen yhteydessä (mietintö Euroopan ympäristöterveysstrategiasta 
A5-0193/2004, Marit Paulsen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1052
LIITE I, 4 OSAN 4.2 KOHTA (VAIHE 2)

Jos aine täyttää perusteet, päästöt on 
karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 
5 jaksossa kuvatut relevantit altistuksen 
arvioinnin osat. Erityisesti siinä on 
arvioitava ainemäärät, jotka pääsevät 
ympäristön eri osa-alueisiin kaikissa 
valmistajan tai maahantuojan toiminnoissa ja 
kaikista yksilöidyistä käyttötavoista. On 
myös täsmennettävä reitit, joiden kautta 
ihmiset ja ympäristö todennäköisesti voivat 
altistua aineelle.

Jos aine täyttää perusteet, päästöt on 
karakterisoitava, ja siihen on kuuluttava 
5 jaksossa kuvatut relevantit altistuksen 
arvioinnin osat. Erityisesti siinä on 
arvioitava ainemäärät, jotka pääsevät 
ympäristön eri osa-alueisiin kaikissa 
valmistajan tai maahantuojan toiminnoissa ja 
kaikista yksilöidyistä käyttötavoista, joissa 
ainetta käytetään vähintään 1 tonnin 
määrinä vuodessa. On myös täsmennettävä 
reitit, joiden kautta ihmiset ja ympäristö 
todennäköisesti voivat altistua aineelle.

Or. en

Perustelut

Ks. 13 artiklaan esitetty tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1053
LIITE I, 5 OSAN 5.1.1. KOHDAN 1 ALAKOHTA

5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä 
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten. Altistusskenaariossa selostetaan, 
miten ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että 
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä 
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä 
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten, joissa ainetta käytetään vähintään 
1 tonnin määrinä vuodessa. 
Altistusskenaariossa selostetaan, miten 
ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että 
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä 
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

Or. en

Perustelut

Ks. 13 artiklaan esitetty tarkistus.

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

Tarkistus 1054
LIITE I, 5 OSAN 5.1.1. KOHTA 

5.1.1 Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä 
varten sekä kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten. Altistusskenaariossa selostetaan, 
miten ainetta valmistetaan tai käytetään sen 

5.1.1. Altistusskenaarioita on laadittava 
yhteisössä tapahtuvaa valmistusta varten, 
valmistajan tai maahantuojan omaa käyttöä 
varten sekä 3 artiklan 25 kohdassa 
tarkoitettuja kaikkia yksilöityjä käyttötapoja 
varten. Altistusskenaariossa selostetaan, 
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elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että 
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voivat koskea laajoja aloja tai erityisaloja 
tarpeen mukaan. Altistusskenaario on 
esitettävä kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä 
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

miten ainetta valmistetaan tai käytetään sen 
elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai 
maahantuoja kontrolloi tai suosittaa, että 
jatkokäyttäjät kontrolloivat ihmisten ja 
ympäristön altistumista. Altistusskenaariot 
voidaan luokitella 3 artiklan 30 kohdan 
määritelmän mukaisesti ja ne voivat koskea 
laajoja aloja tai erityisaloja tarpeen mukaan. 
Altistusskenaario on esitettävä 
kemikaaliturvallisuusraportin asiaa 
koskevassa kohdassa, ja siitä on esitettävä 
tiivistelmä käyttöturvallisuustiedotteen 
liitteessä käyttäen sopivaa lyhytotsikkoa, 
joka kuvaa aineen käyttöä lyhyesti ja 
yleisesti. Altistusskenaariossa on 
selostettava, silloin kun se on relevanttia, 
seuraavat asiat:

Or. de

Perustelut

Käyttö- ja altistustapojen luokat on laadittu niin, että ne mahdollistavat kaikkien tunnettujen 
käyttötapojen kuvaamisen käyttämällä eri elementtien yhdistelmää. Niissä yhdistellään 
erilaisia altistustilanteita ja selostetaan kaikki olosuhteet, jotka määrittävät altistuksen. 

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

Tarkistus 1055
LIITE I, 5 OSAN 5.2.6 KOHTA (uusi) 

Altistustasojen valideja arvioita voidaan 
yksinkertaistaa erityisillä tietoteknisillä 
välineillä, sektorikohtaiset välineet mukaan 
luettuna, mikäli niitä on käytettävissä.

Or. de

Perustelut

Pk-yritysten auttamiseksi altistustasojen estimointia koskevien velvoitteiden täyttämisessä on 
olemassa erityisiä tietoteknisiä välineitä tai niitä voidaan kehittää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1056
LIITE I, 6 OSAN 6.5. KOHDAN 2 ALAKOHTA

Aineille, jotka täyttävät PBT- ja vPvB-
aineita koskevat perusteet, on valmistajan tai 
maahantuojan käytettävä 5 jakson vaiheessa 
2 saatuja tietoja ottaessaan käyttöön 
toimitiloissaan riskinhallintatoimenpiteitä, 
joilla minimoidaan ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvaa altistusta, ja suositellessaan 
niitä jatkokäyttäjille.

CMR-aineille, joille ei ole määrällisiä 
kynnyksiä, sekä aineille, jotka täyttävät 
PBT- ja vPvB-aineita koskevat perusteet, on 
valmistajan tai maahantuojan käytettävä 
5 jakson vaiheessa 2 saatuja tietoja 
ottaessaan käyttöön toimitiloissaan 
riskinhallintatoimenpiteitä, joilla 
minimoidaan ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvaa altistusta, ja suositellessaan 
niitä jatkokäyttäjille.

Or. en

Perustelut

Liitteen 1 kohdassa 6.4. määritellään "asianmukainen hallinta" altistumisskenaariolle. 
Aineilla, joilla ei ole määrällistä kynnysarvoa tai liitteen I mukaisesti määritettyä johdettua 
vaikutuksetonta tasoa, on tehtävä laadullinen arvio vaikutuksen todennäköisyydestä 
annetussa altistumisskenaariossa. PBT- ja vPvB-aineiden osalta tietoja 
riskinvähentämistoimenpiteistä, jotka on saatu altistumisarviosta, käytetään minimoimaan 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvää altistumista.

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

Tarkistus 1057
LIITE I, 7 OSA, TAULUKKO, A OSAN -1 KOHTA (uusi) 

-1. Katettujen käyttö- ja altistustapojen 
luokkien kuvaus 

Or. de

Perustelut

Käyttö- ja altistustapojen luokat ovat tärkein väline riskinhallintatoimia, altistuksen 
tavoitearvoja (esim. DNEL- ja PNEC-arvot) ja käyttöehtoja koskevien tietojen välittämiseksi 
arvonmuodostusketjussa. Ne tukevat arvonmuodostusketjun toimijoita ja ovat avuksi 
käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa arvonmuodostusketjun myöhempiä toimijoita varten.
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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 1058
LIITE I A, 1 OSAN 1.2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

Aineen tai valmisteen käyttötavat, mikäli ne 
tiedetään, on ilmoitettava. Useista 
mahdollisista käyttötavoista tarvitsee 
luetella vain tärkeimmät tai tavallisimmat. 
On ilmoitettava lyhyesti, mitä aine 
käytännössä tekee, esimerkiksi onko se 
palonestoaine, antioksidantti jne.

Aineen tai valmisteen käyttötavat, mikäli ne 
tiedetään, on ilmoitettava. On ilmoitettava 
lyhyesti, mitä aine käytännössä tekee, 
esimerkiksi onko se palonestoaine, 
antioksidantti jne.

Or. it

Perustelut

Tarkistuksella pyritään välttämään, että erityisiä käyttötapoja ei oteta mukaan. Siten 
vältetään tarpeettomat täydentävät rekisteröinnit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi ja Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1059
LIITE I A, 3 OSAN 3.3.A KOHTA (uusi)

3.3.a. Valmisteista, jotka eivät täytä 3.2 ja 
3.3 kohdan vaatimuksia ja joissa 
käytettyjen aineiden PNEC-arvo on alle 
500 µg/l, on ilmoitettava jatkokäyttäjälle 
määrä, biologinen hajoaminen 
(eliminoitavuus) ja log Pow 34 ja 
35 artiklan vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelut

Aine voi olla erityisen tärkeä käytön aikana, jos jatkokäyttäjällä on "heikko" purkuvesistö ja 
aineen PNEC-arvo on alle 500 µg/l. Nämä ovat ne aineiden relevantit ominaisuudet, jotka on 
tarpeen toimittaa jatkokäyttäjille, jos heidän täytyy laatia 34 ja 35 artiklan mukainen 
altistuksen arviointi ja kemikaaliturvallisuusraportti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 1060
LIITE I A A (uusi)

Liite I aa (uusi)
Käyttö- ja altistustapojen luokat 

Aineen valmistajan tai maahantuojan on 9 artiklan mukaisen rekisteröinnin tai 26 artiklan 
mukaisen ennakkorekisteröinnin yhteydessä toimitettava aineen määräystenmukaista 
käyttöä koskevien tietojen ohella seuraavat tiedot:

1. Käyttötapojen luokkia koskevat tiedot:

1.1 Teollisen käyttötavan tunnusmerkit: 
korkeat pätevyysvaatimukset 
korkeat valvontavaatimukset
korkeat teknisiä toimenpiteitä koskevat vaatimukset

1.2 Ammattimaisen käyttötavan tunnusmerkit: 
vaihtelevat pätevyysvaatimukset 
alhaiset valvontavaatimukset 
alhaiset teknisiä toimenpiteitä koskevat vaatimukset

1.3 Kulutuskäytön eli yksityisen käyttötavan tunnusmerkit: 
alhaiset pätevyysvaatimukset
ei valvontaa
ei teknisiä eikä henkilökohtaisia suojatoimenpiteitä 
tavallista herkemmät ryhmät, kuten lapset ja vanhukset

2. Altistustapojen luokkia koskevat tiedot:
Altistustapojen luokittelu 

2.1 ihmisten kannalta merkittävien altistusreittien perusteella:
2.1.1. suun kautta
2.1.2 hengitysteitse
2.1.3 ihokosketus

2.2 ympäristöön kulkeutumistapojen perusteella:
2.2.1 ilma
2.2.2 vesi
2.2.3 maaperä
2.2.4 eliöstö

2.3 altistumiskeston ja -tiheyden perusteella:
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2.3.1 kertaluonteinen
2.3.2 lyhytaikainen
2.3.3 toistuva
2.3.4 pitkäaikainen.

3. Käyttö- ja altistustapojen luokat vahvistetaan rekisteröintiä ja ennakkorekisteröintiä 
varten yhdistelemällä 2 kohdassa esitettyjä tietoja. Kemikaalivirasto voi laatia lomakkeen 
108 artiklan mukaisesti. 

Or. de

Perustelut

Asetuksen 108 artiklassa tarkoitetun lomakkeen mukainen käyttö- ja altistustapojen luokkien 
matriisi tarjoaa aineiden käyttäjille (downstream user) yhteenvedon tiedoista, jotka koskevat 
altistustapojen luokkia, raja-arvoja ja esimerkkejä suojatoimenpiteistä, joiden avulla raja-
arvoja voidaan noudattaa. Näin ollen aineen käyttäjä voi vertaamallaan omaa 
käyttötapaansa käyttö- ja altistustapojen luokkiin varmistaa
– vastaako hänen käyttötapansa yhtä tai useampaa käyttö- ja altistustapojen luokkaa
– onko hänen muutettava altistusarviotaan
– onko hänen ryhdyttävä toimenpiteisiin ja minkälaisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1061
LIITE I B

LIITE I b Liite poistetaan.

Or. en

Perustelut

Liite I b valmisteiden kemikaaliturvallisuusarvioinnista olisi poistettava. Syynä siihen on se, 
että tieteellinen perusta on vielä liian heikko ja ehdotettujen määräysten soveltaminen 
käytännössä olisi äärimmäisen vaikeaa. Yhtä ainoaa ainetta koskeva 
kemikaaliturvallisuusraportti on paljon yksinkertaisempi tehtävä. Valmisteet ovat 
aineseoksia, ja tässä ehdotetut menetelmät eivät ole tarpeeksi luotettavia. Poistamisesta 
seuraa, että käytetään tavanomaisia menetelmiä.

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

Tarkistus 1062
LIITE I B, JOHDANTOKAPPALE
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Valmisteen kemikaaliturvallisuusarviointi on 
tehtävä liitteen I mukaisesti seuraavin 
mukautuksin:

Valmisteen kemikaaliturvallisuusarviointi on 
tehtävä, lukuun ottamatta aineita, joihin 
sovelletaan 13 artiklan 2 kohdan mukaista 
poikkeusta, liitteen I mukaisesti seuraavin 
mukautuksin:

Or. de

Perustelut

Valmisteen turvallisuusarvioinnin kannalta ainoat asiaankuuluvat tiedot koskevat aineita, 
jotka ylittävät tietyt vähimmäispitoisuusrajat. Asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan 
kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse suorittaa aineesta, jota on valmisteessa, jos 
kyseisen valmisteeseen sisältyvän aineen pitoisuus on vähäisempi kuin a–e alakohdissa 
esitetyt arvot. Selkeyden vuoksi vastaavat säännökset olisi sisällytettävä liitteeseen I b 
"Valmisteiden kemikaaliturvallisuusarviointi", sillä liitteen I b muotoilut, kuten "valmisteen 
kustakin aineesta", ovat harhaanjohtavia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1063
LIITE I B A (uusi)

LIITE I b a

Turvallista käyttöä koskevat ohjeet

Jos käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita, vaaditaan seuraavat tiedot:

1. Ensiaputoimenpiteet (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 4)

2. Palontorjuntatoimenpiteet (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 5)

3. Toimenpiteet päästövahingoissa (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 6)

4. Käsittely ja varastointi (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7)

5. Kuljetuksia koskevat tiedot (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 14)

6. Altistuksen torjunta / henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (käyttöturvallisuustiedotteen 
kohta 8)

7. Stabiilisuus ja reaktiivisuus (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 10)

8. Jätteiden loppusijoitukseen liittyvät näkökohdat

8.1. Jätteiden loppusijoitukseen liittyvät näkökohdat (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 13)

8.2. Kierrätystä ja loppusijoitusmenetelmiä koskevat teollisuudelle tarkoitetut tiedot

8.3. Kierrätystä ja loppusijoitusmenetelmiä koskevat yleisölle tarkoitetut tiedot
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Or. en

Perustelut

Tämä tieto ei ole uutta komission ehdotukseen verrattuna. Siihen sisältyy komission 
ehdotuksen liitteen IV vanha 5 kohta, joka siirretään tähän uuteen liitteeseen 1 b a, koska se 
sisältää tietoa sellaisten aineiden riskinhallinnasta, joita ei luokitella vaarallisiksi; se seuraa 
liitteen I a käyttöturvallisuustiedotteen rakennetta. (Tarkistus liittyy liitteeseen I.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 1064
LIITE I B A (uusi)

LIITE I b a

Perusteet aineille, jotka on rekisteröity alle 10 tonnin määrinä ja joista saatetaan vaatia 
lisätietoja

Kaksi tai useampi seuraavista perusteista:

a) aineet, joista ei ole toimitettu ihmisten terveyteen tai ympäristöön liittyviä päätepisteitä 
koskevia tietoja;

b) aineet, jotka QSAR-mallien tai muun näytön mukaan todennäköisesti täyttävät 
karsinogeenisuusluokkaan, mutageenisuusluokkaan tai lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 
tai 2 luokittelun perusteet tai liitteen XII perusteet ja joista ei ole saatavilla relevantteja 
tietoja;

c) aineet, joiden käyttötavat ovat dispersiivisiä tai diffuuseja, jolloin altistumista ei voi 
arvioida luotettavasti, erityisesti jos aineet on sisällytetty kulutustuotteisiin;

d) aineet, jotka vähintään 20 rekisteröijää on rekisteröinyt, edellyttäen että rekisteröijät 
eivät ole osoittaneet, että altistus ei ole merkittävää tai QSAR-mallien tai muun näytön 
perusteella ei ole viitteitä mahdollisesta vaarasta;

e) aineet, jotka on tunnistettu mahdollisiksi vaihtoehdoiksi muille luvanvaraisille aineille 
tai aineille, joille on määrätty rajoituksia, paitsi jos QSAR-mallien tai muun näytön 
perusteella ei ole viitteitä mahdollisesta vaarasta;

f) aineet, joiden osalta jäsenvaltioiden valvonta- tai seurantatoimien tuloksena on ilmennyt 
epäilyjä ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvista riskeistä.

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

Tarkistus 1065
LIITE I B A (uusi)

LIITE I b a

a) Neuvoston direktiivin 89/106/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
93/68/ETY, soveltamisalaan kuuluvat rakennusalan tuotteet;

b) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 
soveltamisalaan kuuluvat ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamisalaan 
kuuluvat elintarvikkeet, mukaan luettuina neuvoston direktiivin 89/107/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden lisäaineet sekä neuvoston direktiivin 88/388/EY 
ja komission päätöksen 1999/217/EY soveltamisalaan kuuluvat aromit/aromiaineet; 

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamisalaan 
kuuluvat rehut, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1831/2003 (joka korvaa neuvoston direktiivin 70/524/ETY) soveltamisalaan kuuluvat 
rehun lisäaineet;

e) Neuvoston direktiivin 82/471/ETY soveltamisalaan kuuluvat eläinten ruokinnassa 
käytettävät tuotteet;

f) Lääkinnälliset laitteet;

g) Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista annetun 
asetuksen (EY) N:o 1935/2004, joka korvaa neuvoston direktiivin 89/109/ETY, 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvikepakkausmateriaalit;

h) Neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan kuuluvat kasvinsuojeluaineet;

i) Neuvoston direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan kuuluvat biosidituotteet;

j) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

k) Vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetun neuvoston direktiivin 
91/157/ETY soveltamisalaan kuuluvat paristot ja akut.

Or. en

Perustelut

Liitteeseen 1 b a (uusi) on koottu kaikki viittaukset yhteisön lainsäädäntöön, joka kattaa 
näkökohdat, joita ei pitäisi käsitellä uudelleen REACH-asetuksessa.

Tämä tarkistus liittyy tarkistukseen, jossa esitetään 2 artiklan 1 kohtaan uutta e a alakohtaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 1066
LIITE II, -1 JA -2 KOHTA (uusi)

- 1. Määritelmä

Tämä liite sisältää aineet, jotka on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta. Liite kattaa 
luonnossa esiintyvät aineet sekä niistä pääasiassa koostuvat seokset, joista pitkäaikainen 
kokemus on lopullisesti osoittanut, että terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien 
haittavaikutusten riskiä ei ole tai riski on hyvin alhainen.

- 2. Tarkistaminen

i) Kemikaalivirasto lisää ennakkorekisteröinnin yhteydessä aineet, jotka kuuluvat 
määritelmän piiriin.

ii) Arvioinnin jälkeen kemikaalivirasto lisää aineet, joiden se ei katso aiheuttavan ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten riskiä tai joiden aiheuttamaa 
riskiä se pitää alhaisena.

Or. sv

Perustelut

Tällä hetkellä ei ole määritelmää liitteeseen II merkittäville aineille, joita ovat esimerkiksi 
vesi ja askorbiinihappo. Määritelmä selkeyttää tekstiä ja mahdollista tarkistamisen.

Vaikka lisäämmekin lainsäädäntäprosessissa aineita liitteeseen II, olemme vakuuttuneita 
siitä, että siitä ei tule kattavaa. Toivommekin, että sitä tarkistetaan varhaisessa vaiheessa 
myös myöhemmin prosessin kuluessa, kun saamme lisätietoja. Ilman muutoksiamme monet 
aineet on vielä pitkään rekisteröitävä, vaikka virasto tietää aineiden olevan vaarattomia.

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

Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer ja Norbert Glante

Tarkistus 1067
LIITE II, UUSI KOHTA

EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro
231-096-4       Rauta               7439-89-6

Or. en
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Perustelut

Teräksenvalmistus on selvästi tärkein raudan käyttökohde; terästä on tuotettu 150 vuotta 
ilman näyttöä siitä, että rauta aiheuttaisi vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Koska rautaa käytetään suuria tonnimääriä, se saattaisi joutua REACH-järjestelmässä 
huomattavan testauksen kohteeksi. Tällaisiin raudalla tehtäviin testeihin käytettäisiin suuria 
määriä laboratorioeläimiä. (Oomen-Ruijten ja muut) Rautaa on käytetty vuosituhansia 
(150 viime vuotta pääasiassa teräksen tärkeimpänä ainesosana) ilman näyttöä siitä, että 
rauta aiheuttaisi vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Koska rautaa valmistetaan 
suurina tonnimäärinä, sille jouduttaisiin nykyisen määrällisen kynnysajatuksen vuoksi 
REACH-järjestelmässä suorittamaan erittäin laajoja testejä ja näin ollen myös useita 
eläinkokeita. Testien ja raudan rekisteröinnin kustannukset ylittäisivät selvästi potentiaaliset 
hyödyt. (Chatzimarkakis ja muut)

Rauta olisi otettava luetteloon aineista, jotka on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Rauta on tunnettu ja sitä on käytetty 
vuosituhansia. Se, että sitä ei vielä ole otettu poikkeusluetteloon, johtuu poliittisista, ei 
loogisista syistä. (Glante).

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

Tarkistus 1068
LIITE II, UUDET KOHDAT

EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro

231-959-9      Happi O2 7782-44-7
231-098-5      Krypton Kr 7439-90-9
231-110-9      Neon Ne        7440-01-9
231-168-5      Helium He          7440-59-7
231-172-7      Ksenon Xe      7440-63-3
200-812-7      Metaani CH4   78-82-8

Or. it

Perustelut

Ilman ainesosat typpi, argon ja hiilidioksidi on vapautettu iitteen II mukaisesta 
rekisteröintivelvollisuudesta. Direktiivin 2001/83/EY mukaan rekisteröintivelvollisuudesta on 
vapautettu jo happi, kun sitä käytetään lääkinnälliseen tarkoitukseen.

Jalokaasut eivät kuulu liitteen III 8 kohtaan, sillä niitä ei pidetä direktiivin 67/548/ETY 
määritelmien mukaan vaarallisena ja koska niitä säännellään nykyisellä 
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liikennelainsäädännöllä (ADR-sopimus).

Metaani pitäisi sisällyttää liitteeseen II, sillä se on luonnonkaasun pääasiallinen ainesosa, ja 
se mainitaan asetukseen kuuluvassa liitteessä III.

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

Tarkistus 1069
LIITE II, UUDET KOHDAT

Hapen, kryptonin, neonin, heliumin ja 
ksenonin on sisällyttävä liitteeseen II.

Or. it

Perustelut

Nämä kaasut olisi sisällytettävä asetukseen niiden luonnollisten alkuperän vuoksi ja koska 
niitä käytetään lääkinnälliseen hoitoon sekä ympäristön suojelemiseen. (Foglietta ja muut)

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

Tarkistus 1070
LIITE II, UUDET KOHDAT

EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro

232-350-7  Tärpätti                       8006-64-2
232-304-6  Mäntyöljy                    8002-26-4
232-50-64 Kalsiumlignosulfonaatti

8061-52-7
232-50-59 Natriumlignosulfonaatti

8061-51-6
232-50-85 Ammoniumlignosulfonaatti

8061-53-8
232-51-06 Lignosulfonihappo     8062-15-5

Or. en
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Perustelut

Liite II sisältää jo monia luonnossa esiintyviä aineita. Lisäksi liitteessä III vapautetaan myös 
raakaöljy, kivihiili ja maakaasu rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän vuoksi on perusteltua 
vapauttaa puutärpätti, raaka mäntyöljy, lignosulfonaatit ja muut puun ainesosat 
rekisteröintivelvollisuudesta lisäämällä ne liitteen II luetteloon.

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

Tarkistus 1071
LIITE II, UUSI KOHTA

EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro EINECS-nro  Nimi/ryhmä  CAS-nro

265-995-8     Selluloosamassa  65996-61-4

Or. en

Perustelut

Liite II sisältää jo monia luonnossa esiintyviä aineita, myös monikomponenttisia aineita.

Selluloosa ja tärkkelys on tehty samasta monosakkaridista, glukoosista. Glukoosi ja tärkkelys 
sisältyvät jo liitteeseen II. Siksi myös selluloosamassa olisi lisättävä liitteen II luetteloon. 
Luonnon polysakkaridi selluloosa on tärkein korkeampien kasvien soluseinien rakennusaine, 
ja se on yleisin orgaaninen yhdiste maapallolla. Arviolta 50 prosenttia kaikista biomassan 
materiaaleista on selluloosaa. Selluloosaa ei ole luokiteltu vaaralliseksi ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz ja Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 1072
LIITE II, UUDET KOHDAT

EINECS-nro Nimi/ryhmä CAS-nro

232-296-4 Maapähkinäöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8002-03-7

232-370-6 Seesaminsiemenöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8008-74-0

232-316-1 Palmuöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8002-75-3
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232-282-8 Kookosöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8002-31-8

232-425-4 Palmuydinöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8023-79-8

266-9-484 Voipuurasva
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

294-851-7 Illiperasva
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Salöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Manteliöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8007-69-0

Hasselpähkinäöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Saksanpähkinäöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8024-09-7

Cashewpähkinäöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

8007-24-7

Parapähkinäöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Pistaasiöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Australianpähkinäöljy
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Soijaöljy, vedytetty, vaihtoesteröity ja fraktioitu
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Rapsiöljy, vedytetty, vaihtoesteröity ja fraktioitu
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Auringonkukkaöljy, vedytetty, vaihtoesteröity ja 
fraktioitu
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Palmuöljy, vedytetty, vaihtoesteröity ja fraktioitu
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.
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Kookosöljy, vedytetty, vaihtoesteröity ja fraktioitu
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Palmuydinöljy, vedytetty, vaihtoesteröity ja fraktioitu
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Soijapavut, soijapavunkuoret ja soijarouhe
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Rapsinsiemenet, rapsinsiemenen kuoret ja rapsirouhe
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Auringonkukansiemenet, auringonkukansiemenen 
kuoret ja auringonkukkarouhe
Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset.

Or. en

Perustelut

Liite on otettu olemassa olevien aineiden vaarojen arviointia ja valvontaa asetuksen 
793/93/EY liitteestä II. Liitteen aineita ei ole koskaan päivitetty, ja niissä on monia 
epäjohdonmukaisuuksia, joita ei ole koskaan mukautettu. Nämä epäjohdonmukaisuudet 
pitäisi poistaa yhdenmukaistamalla ja täydentämällä aineita.

Useimmat huolta aiheuttavat öljy- ja rasvatuotteet ovat peräisin luonnosta (kasviöljyt tai 
kasviöljystä tehdyt tuotteet).

Öljyjen ja rasvojen käyttö elintarvikkeiden tai rehujen ainesosina osoittaa, että niiden
ominaisuudet ja riskit katsotaan riittävän tunnetuiksi ja aineet ovat turvallisia ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle. Niitä säännellään tiukasti asetuksella 178/2002.

Kaikkia näiden öljyjen ja rasvojen johdoksia esiintyy öljyssä luonnossa, ja kukin ainesosa 
vain uutetaan muuntamatta.

Useat öljyt (auringonkukka-, soija-, saflori-, pellavansiemen-, maissi-, risiini- ja rapsiöljy) ja 
johdokset (lesitiinit, rasvahapot) sisältyvät jo liitteeseen II, ja ne on vapautettu 
rekisteröintivelvollisuudesta. Luetteloa vapautettavista öljyistä ja rasvoista voidaan ja pitäisi 
täydentää, koska kasviöljyillä (siemenöljyt, trooppiset öljyt ja pähkinäöljyt) on samanlaisia 
fysiologisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Ei ole perusteltua vapauttaa valikoivasti joitakin 
niistä, koska ne voidaan korvata useissa sovelluksissa (elintarvikkeet, rehut sekä muut kuin 
elintarvikkeet ja rehut).

Vedytettyjä, vaihtoesteröityjä ja fraktioituja öljyjä ja rasvoja käytetään laajalti 
elintarvikesovelluksissa, kuten margariinissa. Ne ovat siis turvallisia ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle.
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Kasvien siemeniä, rouheita ja sivutuotteita käytetään laajalti rehusovelluksissa. Ne ovat siis 
turvallisia eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 1073
LIITE III, 6 KOHTA

6. Sivutuotteet, ellei niitä itsessään tuoda 
maahan tai saateta markkinoille,

6. Sivutuotteet, ellei niitä itsessään tuoda 
maahan tai saateta markkinoille suljetun 
järjestelmän ulkopuolella,

Or. de

Perustelut

Kivihiilen ja metallin sulatuksen sivutuotteet käytetään energian- ja lämmöntuotantoon. 
Sulatuksesta vastaavat yritykset siirtävät ne sähkön- ja energiantuottajille (saattavat 
markkinoille) suljetussa järjestelmässä ilman, että ne joutuvat kosketukseen ulkomaailman 
kanssa. Näin ollen niistä ei aiheudu minkäänlaista vaaraa ympäristölle eikä ihmisten 
terveydelle. Lisäksi niiden käyttö vähentää maakaasun, öljyn ja hiilen kaltaisten luonnollisten 
energialähteiden käyttöä. Rekisteröintivelvollisuus haittaisi näiden sivutuotteiden käyttöä 
kohtuuttomasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges ja Werner Langen

Tarkistus 1074
LIITE III, 8 KOHTA

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet,

Or. en

Perustelut

Orgaanisia ja epäorgaanisia aineita olisi käsiteltävä rekisteröintiprosessissa samalla tavalla. 
Mineraaleista, malmeista tai muista luonnossa esiintyvistä aineista aiheutuvia potentiaalisia 
riskejä voidaan käsitellä muussa yhteisön lainsäädännössä tai muissa REACHin vaiheissa. 



AM\565939FI.doc 23/103 PE 357.826v01-00

FI

(Roth-Behrendt)

Orgaanisen kemian perusraaka-aineet (maakaasu, raakaöljy ja kivihiili) on vapautettu 
rajoituksitta rekisteröintivelvollisuudesta. Tämä antaa orgaaniselle sektorille epäreilun 
kilpailuedun metallialaan ja epäorgaaniseen sektoriin verrattuna.

Monet mineraalit ja malmit ovat erittäin monimutkaisia materiaaleja, joiden koostumus voi 
vaihdella suuresti lähteen mukaan, jolloin useat rekisteröinnit ovat mahdollisia esimerkiksi 
"rautamalmille". Tuloksena oleva mineraalien ja malmien erittäin suuri määrä olisi 
järjestelmälle liikaa ensimmäisessä rekisteröintivaiheessa (aineet, joita käytetään enemmän 
kuin 1 000 tonnia vuodessa). (Oomen-Ruijten ja muut)

Pois jättäminen on täysin perusteltua. (Langen)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1075
LIITE III, 8 KOHTA

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana,

Or. en

Perustelut

Kaikki luonnossa esiintyvät aineet (myös direktiivissä 67/548 luokitellut) olisi vapautettava, 
koska niiden sisällyttäminen lisäisi jyrkästi rekisteröinnin piiriin kuuluvien aineiden määrää. 
Ne vapautettiin myös EINECSin raportointivaatimuksista. Erityisen perusteltua tämä on siksi, 
että luonnossa esiintyviin aineisiin kuuluu useita tuhansia aineita, joista useimmat ovat 
monomutkaisia. Lisäksi niiden koostumus voi muuttua kausivaihtelujen ja maantieteellisten 
olojen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward ja Avril Doyle

Tarkistus 1076
LIITE III, 8 KOHTA

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 

8. Mineraalit, malmit, niistä mineralogisissa 
tai fysikaalisissa muuntumisprosesseissa 



PE 357.826v01-00 24/103 AM\565939FI.doc

FI

kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

johdetut materiaalit tai luonnossa esiintyvät 
aineet, ellei niitä ole muutettu kemiallisesti 
prosessoinnin aikana,

Or. en

Perustelut

Mineralogiset muuntumisprosessit ovat kemiallisia ja/tai fysikaalisia prosesseja, joissa 
mineraalipohjaiset materiaalit muunnetaan toisiksi mineraalipohjaisiksi materiaaleiksi. 
Tällaisissa prosesseissa yleensä kuluu energiaa. Tyypillinen esimerkki on mineraalipohjaisten 
raaka-aineiden, kuten liidun, saven, hiekan ja kipsin, muuntaminen mineraalipohjaisiksi 
lisäarvollisiksi materiaaleiksi, kuten kalkiksi, sementiksi, keramiikaksi, lasiksi ja kipsiksi. 
Orgaaniset raaka-aineet, kuten maakaasu, raakaöljy ja kivihiili, on vapautettu ehdoitta 
rekisteröintivaatimuksista. Poikkeuksen pitäisi koskea myös muita raaka-aineita. REACH-
asetusluonnoksessa kohdellaan perusteetta eriarvoisesti erityyppisiä raaka-aneita (esim. 
toisaalta mineraaleja, malmeja ja muita luonnossa esiintyviä aineita ja toisaalta maakaasua, 
raakaöljyä ja kivihiiltä) pelkästään niiden lähteen perusteella. Mineraalit, malmit ja 
luonnossa esiintyvät aineet ovat raaka-aineita, jotka saadaan luonnosta ja jotka eivät ole 
"kemikaaleja", ennen kuin ne joutuvat kemiallisten muuntamisprosessien kohteiksi.

Lisäksi mineraalit, malmit ja luonnossa esiintyvät aineet sekä niistä johdetut materiaalit, 
kuten tarkistuksessa esitetään, on karakterisoitu yhä useampia sovelluksia varten 
eurooppalaisissa standardeissa, ja ne on määritelty tarkasti niihin liittyvissä 
testausmenetelmissä. Siksi kemikaaliturvallisuusarvioinnit, kemikaaliturvallisuusraportit ja 
rekisteröintiä varten toimitettavat tiedot tuskin parantavat ehdotetussa tarkistuksessa 
kuvattujen materiaalien käsittelyä eikä niiltä ole tarpeen vaatia vaivalloista rekisteröintiä. 
(Aylward)

Mineralogiset muuntumisprosessit ovat kemiallisia ja/tai fysikaalisia prosesseja, joissa muun 
muassa käytetään energiaa, jolla mineraalipohjaiset materiaalit muunnetaan toisiksi 
mineraalipohjaisiksi materiaaleiksi, esimerkkinä liidun, saven, hiekan ja kipsin muuntaminen 
kalkiksi, sementiksi, keramiikaksi, lasiksi ja kipsiksi. Prosessi muuttaa materiaalin 
fysiologisia ominaisuuksia mutta ei aineen vaarallisten ominaisuuksien kemiallista kuvausta. 
Päällekkäisyyden ja järjestelmän ylikuormituksen välttämiseksi ne pitäisi vapauttaa yhdessä 
muiden orgaanisten ja epäorgaanisten perusraaka-aineiden kanssa. (Doyle)

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 1077
LIITE III, 8 KOHTA

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 

8. Mineraalit, malmit, konsentraatit tai 
luonnossa esiintyvät aineet, ellei niitä ole 
muutettu kemiallisesti valmistuksen aikana, 
paitsi jos ne täyttävät direktiivin 67/548 
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perusteet luokittelusta vaarallisiksi, mukaiset perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

Or. en

Perustelut

Orgaanisen kemian perusraaka-aineet (maakaasu, raakaöljy ja kivihiili) on vapautettu 
rekisteröintivelvollisuudesta. Tämä antaa orgaaniselle sektorille epäreilun merkittävän 
kilpailuedun metallialaan ja epäorgaaniseen sektoriin verrattuna, sillä niiden perusraaka-
aineita ovat mineraalit ja malmit. Kun konsentraatit toimitetaan bulkkitavarana suoraan 
laitoksiin, joihin sovelletaan jo olemassa olevaa EU:n työsuojeluasetusta ja IPPC-direktiiviä 
96/61/EY, ne aiheuttavat rajallisen riskin kansanterveydelle ja ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 1078
LIITE III, 8 KOHTA

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi; sama 
koskee myös massiivisessa muodossa olevia 
metalleja ja seoksia,

Or. de

Perustelut

Myöskään nämä aineet eivät ole vaarallisia, mikäli niitä ei ole muutettu kemiallisesti 
valmistuksen aikana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 1079
LIITE III, 8 KOHTA

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti valmistuksen aikana, paitsi jos 
ne täyttävät direktiivin 67/548 mukaiset 
perusteet luokittelusta vaarallisiksi,

8. Mineraalit, malmit tai luonnossa 
esiintyvät aineet, ellei niitä ole muutettu 
kemiallisesti mukaan lukien 3 artiklassa 
määritellyt kasviperäiset aineet, eli 
kasveista kehitetyt tuotteet, jotka on saatu 
käsittelemällä kasviperäisiä aineita 
esimerkiksi uuttamalla, tislaamalla, 
puristamalla, fraktioimalla, puhdistamalla, 
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konsentroimalla tai käymisen avulla ja 
joiden koostumus vaihtelee suvun, lajin, 
kasvuedellytysten ja kasvin keruun sekä 
käsittelymenetelmän perusteella,

Or. fr

Perustelut

On tärkeää, että kasviperäisiin tuotteisiin sovelletaan erityistä määritelmää 
poikkeustapauksen selventämiseksi ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi.

Kasviperäisiä tuotteita ei tuoteta kemiallisesti, mikä täsmennetään komission ehdotuksessa. 
Siten ne on erotettava toisista REACH-järjestelmään kuuluvista aineista. Suurin osa 
luonnollisista aineista on jonkun direktiivin 67/548 luokitteluperusteen mukainen.

Kasviperäiset aineet ovat "perinteisiä" aineita, joita tuottavat yleensä Euroopan unionissa, 
sen ulkopuolella, useissa kehitysmaissa ja syrjäisimmillä alueilla toimivat maanviljelijät tai 
maatalousalan pienyritykset,

Niiden rekisteröinti REACH-järjestelmään on mahdotonta niiden valmistuksen 
monimutkaisuuden, vaihtelevuuden ja määrän vuoksi. Näiden luonnollisten aineiden 
ominaisuuksien rekisteröinti ei ole mahdollista, sillä ei ole mahdollista rekisteröidä 
ainoastaan yhtä erityisominaisuutta.

Näiden tuotteiden rekisteröinti REACH-järjestelmään ei edistä ehdotuksen perustuvien 
tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante, Johannes Blokland ja Richard Seeber

Tarkistus 1080
LIITE III, 9 KOHTA

9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili ja koksi.

Or. en

Perustelut

Koksi on jätettävä rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle, koska se on hiiltä, josta on 
poistettu tiettyjä kaasuja, joten sitä olisi kohdeltava säännöksissä kuten hiiltä. (Glante)

Koksi pitäisi vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta sisällyttämällä se liitteeseen III. Jos 
saastuttavat aineet poistetaan hiilestä, syntyy koksia. Kivihiili on vapautettu velvollisuudesta 
liitteen III perusteella. Koksi on puhtaampaa kuin kivihiili, joten se voidaan vapauttaa. 
(Blokland)
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Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasua. Tässä prosessissa hiilestä uutetaan 
bentseeniä, tolueenia, ksyleeniä, tervaa ja muita materiaaleja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se pitäisi vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta. 
(Seeber)

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 1081
LIITE III, 9 KOHTA

9.Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili, koksi, 
ferroseoksen prosessikaasu, 
koksaamokaasu, masuunin huippukaasu, 
konverttikaasu.

Or. en

Perustelut

Prosessikaasuja tuotetaan ja käytetään suljetuissa järjestelmissä. Kaikki kuljetus tapahtuu 
putkistoja pitkin, ja yleisö ei koskaan joudu kaasujen kanssa tekemisiin.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasua. Tässä prosessissa hiilestä uutetaan 
bentseeniä, tolueenia, ksyleeniä, tervaa ja muita materiaaleja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se pitäisi vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta.

Mainittuja kaasuja tuotetaan sivutuotteina koksaamoissa ja teräskombinaateissa. Niitä 
käytetään maakaasun, öljyn ja kivihiilen tavoin energian- ja lämmöntuotantoon. Niitä olisi 
siksi kohdeltava samalla tavalla kuin luonnollisia energialähteitä, eli ne olisi vapautettava 
rekisteröintivelvollisuudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis ja Holger Krahmer

Tarkistus 1082
LIITE III, 9 KOHTA

9.Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, koksaamokaasu, masuunin 
huippukaasu, konverttikaasu, raakaöljy, 
kivihiili ja koksi.

Or. de
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Perustelut

Prosessikaasuja tuotetaan ja käytetään suljetuissa järjestelmissä. Kaikki kuljetus tapahtuu 
putkia pitkin, ja yleisö ei koskaan joudu kaasujen kanssa tekemisiin.
Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasua. Tässä prosessissa hiilestä 
uutetaan bentseeniä, tolueenia, ksyleeniä, tervaa ja muita materiaaleja, joten koksissa on 
vähemmän luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se pitäisi vapauttaa 
rekisteröintivelvollisuudesta.
Mainittuja kaasuja tuotetaan sivutuotteina koksaamoissa ja teräskombinaateissa. Niitä 
käytetään maakaasun, öljyn ja hiilen tavoin energian- ja lämmöntuotantoon. Niitä olisi 
siksi kohdeltava samalla tavalla kuin luonnollisia energialähteitä, eli ne olisi vapautettava 
rekisteröintivelvollisuudesta.

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

Tarkistus 1083
LIITE III, 9 KOHTA

9.Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili, koksi, 
koksaamokaasu, masuunin huippukaasu, 
konverttikaasu.

Or. en

Perustelut

Prosessikaasuja tuotetaan ja käytetään suljetuissa järjestelmissä. Kaikki kuljetus tapahtuu 
putkistoja pitkin, ja yleisö ei koskaan joudu kaasujen kanssa tekemisiin.

Koksi on tuote, joka syntyy poistettaessa hiilestä kaasua. Tässä prosessissa hiilestä uutetaan 
bentseeniä, tolueenia, ksyleeniä, tervaa ja muita materiaaleja, joten koksissa on vähemmän 
luontaisia vaarallisia ominaisuuksia ja se pitäisi vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta.

Mainittuja kaasuja tuotetaan sivutuotteina koksaamoissa ja teräskombinaateissa. Niitä 
käytetään maakaasun, öljyn ja kivihiilen tavoin energian- ja lämmöntuotantoon. Niitä olisi 
siksi kohdeltava samalla tavalla kuin luonnollisia energialähteitä, eli ne olisi vapautettava 
rekisteröintivelvollisuudesta.

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

Tarkistus 1084
LIITE III, 9 KOHTA
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9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, nesteytetty mineraaliöljykaasu 
(nestekaasu), raakaöljy, kivihiili.

Or. it

Perustelut

Nestekaasu olisi sisällytettävä luonnollisen alkuperänsä vuoksi REACH-asetuksen liitteeseen 
III sekä siksi, että se on samankaltainen kuin muut liitteessä III luetellut luonnolliset tuotteet 
ja se vaikuttaa tunnetusti turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 1085
LIITE III, 9 KOHTA

9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili. 9. Maakaasu, raakaöljy, kivihiili ja muut 
teräksenvalmistuksessa käytetyt vastaavat 
tuotteet.

Or. de

Perustelut

Näitä tuotteita tuotetaan masuuneissa ja terästuotannossa ja niitä olisi siksi kohdeltava 
samalla tavalla kuin luonnollisia energialähteitä. Nämä sivutuotteet olisi näin ollen 
vapautettava rekisteröintivelvollisuudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 1086
LIITE III, 9 A KOHTA (uusi)

9 a. Metallit ja seokset, joista on jo 
käytettävissä riskinarvioinnit.

Or. de

Perustelut

Rekisteröinti edellyttäisi kohtuuttomia ponnisteluja: vuosikymmenten aikana saatujen 
kokemusten perusteella ei ihmisille eikä ympäristölle aiheudu riskejä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 1087
LIITE III, 9 B KOHTA (uusi)

9 b. Paperinvalmistukseen tarkoitettu sellu.

Or. de

Perustelut

Ihmisille tai ympäristölle aiheutuvat riskit voidaan jättää laskuista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1088
LIITE IV, VAIHE 1

VAIHE 1 – Olemassa olevat tiedot kerätään 
ja saatetaan yhteiskäyttöön

VAIHE 1 – Olemassa olevat tiedon tarpeet
kerätään ja saatetaan yhteiskäyttöön

Rekisteröijän olisi kerättävä kaikki olemassa 
ja saatavilla olevat testitiedot 
rekisteröitävästä aineesta. Aina kun se on 
käytännössä mahdollista, 
rekisteröintihakemuksen jättäjänä olisi 
oltava yhteenliittymä 10 tai 17 artiklan 
mukaisesti. Sen ansiosta olisi mahdollista 
antaa muidenkin käyttää testitietoja, jolloin 
voidaan välttää tarpeetonta testausta ja 
alentaa kustannuksia. Rekisteröijän olisi 
myös koottava kaikki muu saatavissa oleva 
ainetta koskeva tieto. Tällaisia tietoja ovat 
mm. kvantitatiiviset rakenne-
aktiivisuussuhteet (QSAR), muista aineista 
interpoloidut, in vitro -kokeissa saadut tai 
epidemiologiset tiedot, jotka voivat auttaa 
aineeseen liittyvien vaarallisten 
ominaisuuksien olemassaolon tai 
puuttumisen tunnistamisessa ja jotka voivat 
tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden 
tulokset. Lisäksi on koottava altistusta, 
käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä 
koskevat tiedot 9 artiklan ja liitteen V 
mukaisesti. Kun rekisteröijä tarkastelee 
kaikkia näitä tietoja yhdessä, hän voi päättää, 
ovatko lisätiedot tarpeen.

Rekisteröijän (rekisteröijien) olisi kerättävä 
kaikki olemassa ja saatavilla olevat 
testitiedot rekisteröitävästä aineesta. 
Mahdollisten rekisteröijien olisi annettava
muidenkin käyttää testitietoja, jolloin 
voidaan välttää tarpeetonta testausta ja 
alentaa kustannuksia. Rekisteröijän 
(rekisteröijien) olisi myös koottava kaikki 
muu saatavissa oleva ainetta koskeva tieto. 
Tällaisia tietoja ovat mm. kvantitatiiviset 
rakenne-aktiivisuussuhteet (QSAR), muista 
aineista interpoloidut, in vitro -kokeissa 
saadut tai epidemiologiset tiedot, jotka 
voivat auttaa aineeseen liittyvien vaarallisten 
ominaisuuksien olemassaolon tai 
puuttumisen tunnistamisessa ja jotka voivat 
tietyissä tapauksissa korvata eläinkokeiden 
tulokset. Lisäksi on koottava altistusta, 
käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä 
koskevat tiedot 9 artiklan ja liitteen V 
mukaisesti. Kun rekisteröijä(t) tarkastelee 
(tarkastelevat) kaikkia näitä tietoja yhdessä, 
hän (he) voi(vat) päättää, ovatko lisätiedot 
tarpeen.
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Or. en

Perustelut

Tarkistus on osa yksi aine, yksi rekisteröinti -pakettia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1089
LIITE IV, 3 OSAN 3.4. KOHTA

3.4. Onko kyseessä aine, valmiste vai tuote, 
ja/tai fysikaalinen olotila, jossa aine 
saatetaan jatkokäyttäjien saataville. 
Jatkokäyttäjien saataville asetettavien 
valmisteiden sisältämän aineen pitoisuus tai 
pitoisuusalue ja jatkokäyttäjien saataville 
asetettavien tuotteiden sisältämä aineen 
määrä. 

3.4. Onko kyseessä aine, valmiste vai tuote, 
ja/tai fysikaalinen olotila, jossa aine 
saatetaan jatkokäyttäjien saataville. 
Jatkokäyttäjien saataville asetettavien 
valmisteiden sisältämän aineen pitoisuus tai 
pitoisuusalue ja jatkokäyttäjien saataville 
asetettavien tuotteiden sisältämä aineen 
määrä.

3.4. Onko kyseessä aine, valmiste vai tuote, 
ja/tai fysikaalinen olotila, jossa aine 
saatetaan jatkokäyttäjien saataville:

3.4. Onko kyseessä aine, valmiste vai tuote, 
ja/tai fysikaalinen olotila, jossa aine 
saatetaan jatkokäyttäjien ja/tai kuluttajien 
saataville:

Or. de

Perustelut

Koska "jatkokäyttäjien" määritelmä ei kata kuluttajia, on varmistettava, tiedot esitetään myös 
aineessa, valmisteessa tai tuotteessa ja fysikaalisessa olotilassa, joka saatetaan kuluttajien 
saataville. 

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

Tarkistus 1090
LIITE IV, 3 OSAN 3 KOHDAN VIIMEINEN KOHTA 3.7. KOHDAN JÄLKEEN

Mahdolliset käyttötavat, joita rekisteröijä ei 
suosittele (ts. suositukset, joista ei määrätä 
säännöksissä), on ilmoitettava. Syy on myös 
ilmoitettava. Luettelon ei tarvitse olla 
täydellinen.

Mahdolliset käyttötavat, joita rekisteröijä ei 
suosittele (ts. suositukset, joista ei määrätä 
säännöksissä), on ilmoitettava. Syy on myös 
ilmoitettava. Luettelon pitää olla 
täydellinen.

Or. it
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Perustelut

Luettelon on oltava täydellinen, jotta käyttäjät eivät käytä aineita väärin ja jotta käyttäjä ei 
testaa ainetta erityiseen käyttötarkoitukseen, joka aiheuttaisi varmasti kielteisiä seurauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1091
LIITE IV, 5 OSA

5. TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT 
OHJEET

Osa 5 poistetaan.

Or. en

Perustelut

Altistumista koskevat lisätiedot auttavat yrityksiä kehittämään käyttöturvallisuustiedotettaan 
tai turvallista käyttöä koskevia ohjeitaan ja antavat kemikaalivirastolle mahdollisuuden 
seuloa toimitettua asiakirja-aineistoa määritelläkseen 1–10 tonnin tasolla ensisijaiset aineet, 
joista olisi tuotettava liitteessä V edellytetyt tiedot.

Komission ehdotuksen liitteessä IV oleva 5 kohta siirretään uuteen liitteeseen 1 b a, koska se 
sisältää tietoa niiden aineiden riskinhallinnasta, joita ei luokitella vaarallisiksi; se seuraa 
liitteen I a käyttöturvallisuustiedotteen rakennetta. (Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1092
LIITE IV, 5 A OSA (uusi)

5a. Altistumista koskevat tiedot aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1–
10 tonnin määrinä

5a.1 Pääasiallinen käyttötapa:
5a.1.1 a) teollinen käyttötapa

b) ammattimainen käyttötapa
c) kulutuskäyttö

5a.1.2 Teollisen ja ammattimaisen käyttötavan spesifikaatio:
a) käyttö suljetussa järjestelmässä
b) käyttö, joka johtaa sijoittamiseen matriisiin
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c) ei-dispersiivinen käyttö
d) dispersiivinen käyttö

5a.2 Tärkein altistusreitti (tärkeimmät altistusreitit)

5a.2.1 Ihmisen altistuminen:
a) suun kautta 
b) ihokosketus
c) sisäänhengitys

5a.2.2 Ympäristön altistuminen:
a) vesi 
b) ilma
c) jäte

5a.3 Altistuksen kesto
a) vahinkoaltistus
b) satunnainen
c) jatkuva/toistuva

Or. en

Perustelut

Altistumista koskevat lisätiedot auttavat yrityksiä kehittämään käyttöturvallisuustiedotettaan 
tai turvallista käyttöä koskevia ohjeitaan ja antavat kemikaalivirastolle mahdollisuuden 
seuloa toimitettua asiakirja-aineistoa määritelläkseen 1–10 tonnin tasolla ensisijaiset aineet, 
joista olisi tuotettava liitteessä V edellytetyt tiedot.

Komission ehdotuksen liitteessä IV oleva 5 kohta siirretään uuteen liitteeseen 1 b a, koska se 
sisältää tietoa niiden aineiden riskinhallinnasta, joita ei luokitella vaarallisiksi; se seuraa 
liitteen I a käyttöturvallisuustiedotteen rakennetta. (Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 1093
LIITE IV, 5 A OSA (uusi)

5a. Lisätiedot 

5a.1 Pääasiallinen käyttötapa:

5a.1.1 a) teollinen käyttötapa
b) ammattimainen käyttötapa
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c) kulutuskäyttö

5a.1.2 Teollisen ja ammattimaisen käyttötavan spesifikaatio:

a) käyttö suljetussa järjestelmässä
b) käyttö, joka johtaa sijoittamiseen matriisiin
c) ei-dispersiivinen käyttö
d) dispersiivinen käyttö

5a.2 Tärkein altistusreitti (tärkeimmät altistusreitit):

5a.2.1 Ihmisen altistuminen:

a) suun kautta
b) ihokosketus
c) sisäänhengitys

5a.2.2 Ympäristön altistuminen:

a) vesi
b) ilma
c) kiinteä jäte

5a.3 Altistustapa:

a) vahinkoaltistus
b) satunnainen
c) jatkuva/toistuva

Or. en

Perustelut

Ne jotka rekisteröivät aineita alle 10 tonnin määrinä, vapautetaan velvollisuudesta suorittaa 
täydellinen kemikaaliturvallisuusarviointi, koska tämän olisi kohtuutonta. Altistuksen 
perusarviointi on suoritettava, jotta voidaan suorittaa mahdollisen riskin perustarkastelu ja 
asettaa aineet etusijajärjestykseen mahdollisen riskin perusteella. Tähän päästään 
tehokkaimmin soveltamalla altistuksen perusluokkiin perustuvaa järjestelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 1094
LIITE IV A (uusi) 

LIITE IV a

1–100 tonnin määrinä valmistettavien tai maahan tuotavien aineiden rekisteröintiä koskeva 
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etusijajärjestys

Aineiden etusijajärjestys olisi laadittava aineen mahdollisen riskin perusteella, mukaan 
lukien sen määrä, luontaiset ominaisuudet ja altistuminen. On olennaisen tärkeää 
tunnistaa aineet, joihin mahdollisesti liittyy korkea riski, ja osoittaa asianmukaisesti 
resursseja siihen, että ne voidaan käsitellä ensimmäiseksi. Soveltamalla riskiin perustuvaa 
etusijajärjestystä varmistetaan myös se, että kaikista aineista tuotetaan tiedot 5 vuoden 
kuluessa ja aineet, joihin mahdollisesti liittyy korkeampi riski, rekisteröidään varhaisessa 
vaiheessa. 

Tietopakettiin sisältyy ominaisuuksia ja altistustietoja, joilla määritellään riski:

– Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: fysikaalinen olomuoto (hiukkaskoko), sulamispiste, 
kiehumispiste, suhteellinen tiheys, höyrynpaine, oktanoli-vesi-jakautumiskerroin, 
vesiliukoisuus, leimahduspiste; 
– Biologinen hajoaminen;
– Äkillinen myrkyllisyys (daphnia);
– Äkillinen myrkyllisyys – ruoansulatuselimet, iho, hengityselimet (yksi reitti);
– Ihoärsytys;
– Silmien ärtyminen 
– Ihon herkistyminen (jos ei viitteitä siitä, että huolta ei ole);
– Bakteerien genotoksisuustesti (Ames);
– Luokittelu- ja merkintätiedot;
– Yleiset tiedot altistuksesta ja käyttötavoista.

Näiden ominaisuuksien ja altistustietojen perusteella aineet luokitellaan eri 
altistusluokkiin, joiden on tarkoitus kattaa käyttötapojen luokka.

REACH-järjestelmän mukaiseen rekisteröintiin olisi sisällyttävä etusijajärjestyksen 
laatimiseen käytettävä yksinkertainen väline, jossa määrä yhdistyy mahdolliseen korkeaan 
riskiin. Komission REACHin täytäntöönpanohankkeista (RIP) vastaava ryhmä määrittelee 
parhaillaan etusijajärjestyksen laatimisprosessia, jossa ei ole kyse kaikkien pieninä 
määrinä tuotettavien kemikaalien käyttöön liittyvän riskin täydellisestä arvioinnista vaan 
joka tukee niiden aineiden tunnistamista, jotka hyötyisivät siitä, että ne sisällytetään 
REACH-järjestelmään varhaisemmassa vaiheessa.

Ehdotuksen perusajatuksena on, että käytetään järjestelmää, jossa arvioidaan aineen 
mahdollista korkeaa luontaista vaaraa sekä sen kykyä aiheuttaa altistumista yhdessä sen 
loppukäytön kanssa määriteltynä seuraavasti:

Etusijajärjestyksessä korkealla olevan vaarallisuuden perusteet

Luokittelu                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Altistuminen (ihminen)
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Altistumismahdollisuus Korkea Kohtuullinen Vähäinen
Höyrynpaine (hPa) >100 10–100 5–10
Pölyn mahdollisuus Erittäin Pölyävä Hieman

pölyävä pölyävä
Samankaltainen aine Jauho Rae Sokeri

Etusijajärjestyksessä korkealla oleva altistumismahdollisuus (ympäristö)

Ei hajoa helposti biologisesti ja saattaa kertyä biologisiin kudoksiin (log Kow >3)

Etusijajärjestyksessä korkealla olevan käyttötavan/määrän perusteet

Määrä 1–10 tonnia; kulutuskäyttö
Määrä 10–100 tonnia; kulutuskäyttö tai ammattimainen loppukäyttö

Etusijajärjestyksen laatiminen edellä esitettyjen tietojen perusteella:

Korkealla etusijajärjestyksessä: Aine täyttää seuraavat ehdot:
Etusijajärjestyksessä korkealla olevan vaarallisuuden perusteet JA
Etusijajärjestyksessä korkealla oleva ihmisten tai ympäristön altistumismahdollisuus JA
Etusijajärjestyksessä korkealla olevan käyttötavan/määrän perusteet

Nämä aineet kuuluvat 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin 
piiriin

Positiiviset viitteet vaarallisuudesta ja (ihmisten tai ympäristön altistumismahdollisuudesta) 
ja käyttötavasta/määrästä = rekisteröinti varhaisemmassa vaiheessa

Or. en

Perustelut

Liittyy tarkistukseen, jossa esitetään uutta 20 a artiklaa.

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

Tarkistus 1095
LIITE IV A (uusi)

Liite IVa
Ensisijaisuusasteen luokittelun kriteerit
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Tässä liitteessä vahvistetaan kriteerit aineiden riskiorientoituneelle luokittelulle kolmen 
ensisijaisuusasteen mukaan. Myös luokittelukriteerit eli myrkyllisyys, määrä ja käyttö 
määritellään. Asetuksen 9 artiklan c kohdassa tarkoitetun rekisteröintimenettelyn ja 
26 artiklan b kohdan 1 alakohdan tarkoitetun ennakkorekisteröintimenettelyn mukaisesti 
luokittelusta vastaa valmistaja tai maahantuoja itse tai kemikaalivirasto. 

Ensisijaisuusasteen luokittelu
Myrkyllisyys Määrä Käyttö
Ensisijaisuusaste 1
erittäin myrkyllinen tonnitaso 1 avoin käyttö 
erittäin myrkyllinen tonnitaso 1 suljettu käyttö
erittäin myrkyllinen tonnitaso 2 avoin käyttö 
erittäin myrkyllinen tonnitaso 3 avoin käyttö 
kaikki CMR-, PBT- ja POP-aineet

Ensisijaisuusaste 2
erittäin myrkyllinen tonnitaso 2 suljettu käyttö
erittäin myrkyllinen tonnitaso 3 suljettu käyttö
melko myrkyllinen tonnitaso 1 avoin käyttö
melko myrkyllinen tonnitaso 2 avoin käyttö
melko myrkyllinen tonnitaso 3 avoin käyttö
melko myrkyllinen tonnitaso 1 suljettu käyttö

Ensisijaisuusaste 3
melko myrkyllinen tonnitaso 2 suljettu käyttö
melko myrkyllinen tonnitaso 3 suljettu käyttö
alhainen myrkyllisyysaste kaikissa yhdisteissä

2. Luokittelukriteerien määritelmät
2.1 Myrkyllisyysasteet

2.1.1 Erittäin myrkyllinen
"Erittäin myrkyllinen" tarkoittaa aineita, jotka on luokiteltu direktiivin 67/548/ETY 
mukaisten myrkyllisten ominaisuuksien perusteella seuraavasti:
hyvin myrkyllinen,
myrkyllinen
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herkistävä
karsinogeeninen 
mutageeninen, 
lisääntymismyrkyllinen
vaarallinen ympäristölle, R 50, R53
Muut valmistajan ja maahantuojan tuntemat tai epäilemät aineet, joilla on tai epäillään 
olevan vastaavia myrkyllisiä ominaisuuksia rakenteellisten, fysikaalisten tai kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella tai jotka kuuluvat CMR-, PBT- ja POP-aineiden luokkaan, on 
luokiteltava "erittäin myrkyllisiksi". 

2.1.2 Melko myrkyllinen
"Melko myrkyllinen" tarkoittaa aineita, jotka on luokiteltu direktiivin 67/548/ETY 
mukaisten myrkyllisten ominaisuuksien perusteella seuraavasti:
haitallinen terveydelle
vaarallinen ympäristölle, lukuun ottamatta "erittäin myrkyllisiksi" luokiteltuja aineita.
Muut valmistajan ja maahantuojan tuntemat tai epäilemät aineet, joilla on tai epäillään 
olevan luokitusta "melko myrkyllinen" vastaavia myrkyllisiä ominaisuuksia, on 
luokiteltava tähän luokkaan.

2.1.3 Alhainen myrkyllisyysaste
"Alhainen myrkyllisyysaste" tarkoittaa kaikkia aineita, jotka eivät kuulu luokkiin "erittäin 
myrkyllinen" tai "melko myrkyllinen".

2.2 Tonnitasot
Asetuksen 26 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisen ennakkorekisteröinnin, johon 
osallistuu useampia valmistajia ja/tai maahantuojia, yhteydessä tonnitasot määritellään 
vuosittain tuotettujen ja maahantuotujen kokonaismäärien perusteella seuraavasti: 

2.2.1 Tonnitaso 1
"Tonnitaso 1" tarkoittaa  kokonaismääriä, jotka ovat > 1 000 tonnia vuodessa.

2.2.2 Tonnitaso 2
"Tonnitaso 2" tarkoittaa  kokonaismääriä, jotka ovat > 100 tonnia vuodessa, mutta alle 
1 000 tonnia vuodessa.

2.2.3 Tonnitaso 3
"Tonnitaso 3" tarkoittaa  kokonaismääriä, jotka ovat > 1 tonni vuodessa, mutta alle 
100 tonnia vuodessa.

2.3 Käyttö
Käyttö luokitellaan altistumisen perusteella seuraaviin luokkiin: 

2.3.1 Avoin käyttö
"Avoin käyttö" tarkoittaa avointa käyttöä teollisessa ja ammattimaisessa käytössä sekä 
yksityisessä käytössä.
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2.3.2 Suljettu käyttö
"Suljettu käyttö" tarkoittaa suljettua käyttöä teollisessa ja ammattimaisessa käytössä.

Or. de

Perustelut

Liitteellä IV luodaan yksinkertainen ja käyttökelpoinen väline, joka sisältää selkeät kriteerit, 
joiden perusteella aineiden valmistajat tai maahantuojat sekä kemikaalivirasto voivat osana 
ennakkorekisteröintiä ja rekisteröintiä luokitella aineet riskien mukaan. Tämä tarjoaa 
perustan riskperusteisille tietovaatimuksille. Luokitus tarjoaa perustan myös aineiden 
ensisijaisuutta koskeville päätöksille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1096
LIITE IV A (uusi)

LIITE IV a
Muut seulontaperusteet aineille, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 1–
10 tonnin määrinä

Or. en

Perustelut

Johtuu 43 a a artiklan 5 kohtaa (uusi) koskevasta tarkistuksesta. Kemikaaliviraston olisi 
laadittava liite myöhemmin (tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1097
LIITE V, JOHDANTO-OSAN 1 ALAKOHTA

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot, jotka vaaditaan kaikista aineista, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään yhden tonnin suuruisina määrinä, 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti. Sarakkeessa 2 luetellaan 
erityissäännöt, joiden mukaan vaaditut 
vakiotiedot voidaan jättää antamatta, korvata 
muilla tiedoilla, toimittaa myöhemmin tai 
mukauttaa jollain muulla tavalla. Jos tämän 
liitteen sarakkeessa 2 mainitut edellytykset 

Tämän liitteen sarakkeessa 1 vahvistetaan 
vakiotiedot aineille, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan vähintään 1 tonnin 
suuruisina määrinä. Sarakkeen 1 tiedot
vaaditaan kaikista aineista, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 
kymmenen tonnin suuruisina määrinä, 
11 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan
mukaisesti. Kun kyseessä ovat aineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 1–
10 tonnin suuruisina määrinä, aineiden 
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täyttyvät ja mukautukset voidaan sallia, 
rekisteröijän on mainittava tämä selvästi ja 
perusteltava jokainen mukautus 
rekisteröintiaineiston asianmukaisessa 
kohdassa.

ominaisuuksista on toimitettava kaikki 
saatavilla olevat tiedot 
rekisteröintiasiakirjassa, joka sisältää 
vähintään tiedot fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti. Sarakkeessa 2 
luetellaan erityissäännöt, joiden mukaan 
vaaditut vakiotiedot voidaan jättää 
antamatta, korvata muilla tiedoilla, toimittaa 
myöhemmin tai mukauttaa jollain muulla 
tavalla. Jos tämän liitteen sarakkeessa 2 
mainitut edellytykset täyttyvät ja 
mukautukset voidaan sallia, rekisteröijän on 
mainittava tämä selvästi ja perusteltava 
jokainen mukautus rekisteröintiaineiston 
asianmukaisessa kohdassa.

Or. en

Perustelut

Johtuu 11 artiklan 1 kohdan a alakohtaan esitetystä tarkistuksesta (tarkistus liittyy 5 artiklan 
4 kohtaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 1098
LIITE V, JOHDANTO-OSAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja 
millaisella aikataululla tässä liitteessä 
tarkoitetuissa määrissä käsiteltäviä aineita 
koskevat tietovaatimukset voidaan täyttää 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, mikäli tähän liittyy 
selkärankaisilla tehtäviä testejä.

Or. en

Perustelut

Liittyy johdanto-osan 47 kappaleeseen ja 11 artiklan 1 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin. 
Eläinkokeiden estämiseksi ja alan kustannusten säästämiseksi ja siksi, että eläinkokeista 
saatavia tietoja olisi esitettävä vain, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin kannalta 
välttämätöntä, liitteessä V yksilöityjen tietojen saamiseksi olisi myös esitettävä 
testausehdotuksia, jotka sisältävät selkärankaisilla tehtäviä testejä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 1099
LIITE V, 5 OSAN 5 A JA 5 B KOHTA (uusi)

5 a kohta sisältää seuraavat tiedot:
– Aineen olomuoto lämpötilassa 20o C ja 
paineessa 101,3 kPa
– Höyrynpaine
– Vesiliukoisuus
– Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi
– Leimahduspiste
– Syttyvyys
– Räjähtävyys
–Raekokojakauma (jos saatavilla)
5 b kohta sisältää seuraavat tiedot:
– Sulamis- tai jäätymispiste
– Kiehumispiste
– Suhteellinen tiheys
– Pintajännitys
– Itsesyttymislämpötila
– Hapetusominaisuudet

Or. en

Perustelut

5 kohta jaetaan kahtia:
5 a kohtaan sisällytetään pakolliset fysikaalis-kemialliset tiedot.
5 b kohtaan sisällytetään mahdollisesti pyydettävät fysikaalis-kemialliset lisätiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1100
LIITE V, 6 OSAN 1 SARAKKEEN 6.3. KOHTA

6. 3. Ihon herkistyminen 6. 3. Ihon herkistyminen
Tämän päätepisteen arvioinnissa on oltava Tämän päätepisteen arvioinnissa on oltava 
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seuraavat peräkkäiset vaiheet: seuraavat peräkkäiset vaiheet:
1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä 
saadut tiedot arvioidaan,

1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä 
saadut tiedot arvioidaan,

2) Hiirellä tehtävä paikallinen 
imusolmukemääritysmenetelmä (LLNA)

2) todistusnäyttö arvioidaan seuraavasti:

i) tietokonepohjainen 
asiantuntijajärjestelmä / (Q)SAR-mallinnus 
(esim. DEREK)
ii) in vitro -ihonläpäisytutkimus (OECD 
428)
iii) proteiinin sitoutumista käsittelevä in 
vitro -tutkimus (esim. ihmisen 
seerumialbumiini)
Jos kemikaalilla ei ole rakenteellisia 
varoitusmerkkejä, se ei läpäise ihoa eikä 
pysty sitoutumaan proteiiniin, sillä ei ole 
kykyä aiheuttaa herkistymistä ja 
päinvastoin. Osittain positiiviset ja 
negatiiviset tulokset edellyttäisivät ennalta 
varautumisen periaatteen perusteella 
asiantuntija-arviota.

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti vankka. Jos aineen 
ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1101
LIITE V, 6 OSAN 2 SARAKKEEN 6.3. KOHTA, VAIHE 2

6.3. Vaihetta 2 ei tarvitse tehdä, jos: 6.3. Vaihetta 2 ei tarvitse tehdä, jos:

– aine on syövyttävä, erittäin myrkyllinen 
tai ärsyttävä ihokosketuksessa. tai
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– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Jos ihon herkistymistä koskeva luokitus 
voidaan tehdä ensimmäisen vaiheen tulosten 
perusteella, voidaan seuraava vaihe ohittaa, 
ja rekisteröijän on luokiteltava aine ihoa 
herkistäväksi.

Jos ihon herkistymistä koskeva luokitus 
voidaan tehdä ensimmäisen vaiheen tulosten 
perusteella, voidaan seuraava vaihe ohittaa, 
ja rekisteröijän on luokiteltava aine ihoa 
herkistäväksi.

Jos LLNA-testi ei sovi kyseiseen aineeseen, 
voidaan käyttää marsuilla tehtävää 
maksimisaatiotestiä (GPMT).

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa 
(ks. www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti vankka. Jos aineen 
ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1102
LIITE V, 6 OSAN 2 SARAKKEEN 6.4. KOHTA

6.4. Muita mutageenisuustutkimuksia on 
harkittava, jos saadaan positiivinen tulos.

6.4. Muita in vitro 
-mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 
jos saadaan positiivinen tulos.

Or. en

Perustelut

Muut mutageenisuustutkimukset olisi rajattava in vitro -tutkimuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta 

D. Haug

Tarkistus 1103
LIITE V, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.1. A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

6.4.1.a. In vitro sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla

6.4.1.a. Koetta ei tarvitse tehdä:

– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo 
-sytogeneesitestistä,
– jos aineen tiedetään kuuluvan 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.

Or. en

Perustelut

Palautetaan 1–10 tonnin määrinä vuosittain valmistettavia ja maahan tuotavia aineita 
koskeva koe sen mukaan, mitä komissio oli esittänyt ehdotusluonnoksessaan. Kun koe 
palautetaan, saadaan paremmin viitteitä siitä, onko aine mutageeninen (erityistä huolta 
aiheuttava ominaisuus). Sanamuoto on otettu suoraan liitteestä VI. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaava kohta liitteessä VI on poistettava. (Schlyter ja muut)

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan,
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin. (Roth-Behrendt ja muut)

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

Tarkistus 1104
LIITE V, 6 OSAN 1 SARAKKEEN 6.4.A. KOHTA (uusi)

6.4.a.1. In vitro sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla (muilla kuin eläimillä 
tehtävä koe, jonka avulla todennetaan 
karsinogeeniset/mutageeniset 
ominaisuudet)
6.4.a.2. Levän kasvuninhibitiotutkimus 
(alustavia viitteitä krooniseen 
myrkyllisyyteen vesiympäristössä)
6.4.a.3. Hajoamistestit (tieto siitä, hajoaako 
kemikaali ympäristössä), joilla 
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varmistetaan, että kaikista REACH-
kemikaaleista esitetään kaikki 
asiaankuuluvat olemassa olevat tiedot, 
joihin sisältyisivät kaikki myrkyllisyyttä 
koskevat tiedot niiden päätepisteiden 
lisäksi, joiden on kuuluttava 
rekisteröintivaatimusten piiriin.

Or. en

Perustelut

1–10 tonnin määrinä valmistetuista kemikaaleista ei nyt vaadita riittävästi tietoja. Tiedoissa 
ei yksilöidä kemikaaleja, jotka täyttävät erityisen huolen perusteet tai muodostavat riskin 
ihmisten terveydelle. (Davies) Palauttamalla nämä kolme turvallisuustestiä liitteeseen V 
(Vakiotiedot aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1 tonnin määrinä) 
varmistetaan, että vähäisinä määrinä valmistetuista kemikaaleista tunnistetaan erityistä 
huolta aiheuttavat aineet, mikä on ennakkoehto asianmukaiselle riskinhallinnalle REACH-
järjestelmässä. (Jørgensen ja muut + Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1105
LIITE V, 6 OSAN 1 SARAKKEEN 6.4.1 A .JA 6.4.1 B. KOHTA (uusi)

6.4.1.a. In vitro -sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla tai
6.4.1.b. In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla [...]

Or. de

Perustelut

Olemassa oleva "Technical Guidance Document (TGD)" sisältää huolellisesti muotoillun 
mutageenisyyden testausstrategian ja säätää toisesta tutkimuksesta tälle tonnitasolle (in vitro, 
nisäkässolut). Tämä strategia olisi säilytettävä osana REACH-asetusta, sillä täten otetaan 
huomioon tasapainoisella tavalla kaikki eri tavat, joilla kemikaalit voivat muuttaa geneettistä 
materiaalia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1106
LIITE V, 6 OSAN 6.4.3 KOHTA (uusi)
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6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja 
liitteen VI 6.4.2 kohdassa on saatu 
kielteinen tulos.

6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä 
tehdystä in vivo tehdystä 
geenimutaatiotutkimuksesta.
6.4. Sopivia in vivo -
mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 
jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos.
Jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos eikä ole saatavilla 
tuloksia in vivo -tutkimuksista, 
rekisteröijän on ehdotettava sopivaa in vivo 
mutageenisuustutkimusta.
Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.

Or. en

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin.

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

Tarkistus 1107
LIITE V, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

6.4.a Äkillinen myrkyllisyys 6.4.a Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos:
6.4.1a Todistusnäyttö arvioidaan 
seuraavasti:

– ainetta ei sen kemiallisten tai 
fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi voida 
annostella tarkasti, tai

i) tietokonepohjainen 
asiantuntijajärjestelmä / (Q)SAR-mallinnus 
(esim. TOPKAT)

– aine on syövyttävä, tai

ii) in vitro 
-perussytotoksisuusmääritysmenetelmä 

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.



AM\565939FI.doc 47/103 PE 357.826v01-00

FI

(jossa käytetään esim. normaalia ihmisen 
ihosolulinjaa (NHK))
6.4.2a In vitro -metabolismitutkimukset 
(esim. ihmisen mikrosomaaliset entsyymit)
6.4.3a Tietokonepohjainen biokineettinen 
mallinnus, jonka avulla saadaan arviot 
imeytymisestä, jakautumisesta ja 
erittymisestä eri altistumisreittien kautta

Or. en

Perustelut

Ei pitäisi testata pelkästään aineen myrkyllisyyttä vesiympäristölle vaan myös äkillistä 
myrkyllisyyttä. Lisätietoa kokeesta saa www-osoitteesta www.reachnonanimaltests.org.

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

Tarkistus 1108
LIITE V, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

6.4a. Äkillinen myrkyllisyys 6.4a. Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos:
Kaasuille ja haihtuville nesteille 
(höyrynpaine yli 10-2 Pa lämpötilassa 20  
C) nämä tiedot on annettava hengitysteitse 
tapahtuvalle altistukselle (6.5.2).

– ainetta ei sen kemiallisten tai 
fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi voida 
annostella tarkasti, tai
– aine on syövyttävä, tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Muille kuin kaasuille kohdissa 6.5.1-6.5.3 
mainitut tiedot on hankittava vähintään 
kahdelle altistusreitille, joista toinen suun 
kautta. Toinen reitti valitaan aineen 
luonteen ja ihmisen todennäköisen 
altistusreitin mukaan. Jos altistus tapahtuu 
vain yhden reitin kautta, toimitetaan vain 
sitä reittiä koskeva tieto.

Toinen reitti valitaan seuraavin perustein:

6.4a. 1. Suun kautta
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6.4a. 2. Hengitysteitse 6.4a.2. Testaus hengitysteitse on 
asianmukaista, jos:
1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja
2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20 C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo on alle 100 μm, tai
– ainetta käytetään tavalla, jossa 
muodostuu sen kokoisia aerosoleja, 
hiukkasia tai pisaroita, että niitä voi joutua 
hengitysteihin (> 1 % (massa/massa) 
hiukkasia, joiden hiukkaskoon MMAD-
arvo on alle 100 µm).

6.4 a. 3. Ihon kautta 6.4.a. 3. Testaus ihon kautta on 
asianmukaista, jos:
1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä, ja
2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi, ja
3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– välittömän suun kautta välittyvän 
myrkyllisyyden testissä pienillä annoksilla 
havaitaan myrkyllisyyttä, tai
– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai 
muuta näyttöä imeytymisestä, tai
– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, tai
– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden 
tiedetään aiheuttavan merkittävää äkillistä 
ihomyrkyllisyyttä tai läpäisevän ihon.
Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (molekyylipaino > 800 tai 
molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle 
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-1 tai yli 4).

Or. de

(Teksti siirretty liitteestä VI, 6.5 Äkillinen myrkyllisyys)

Perustelut

Liitteen IVa mukaisten riskiorientoituneiden tietovaatimusten määrittämiseksi tarvitaan tiedot 
äkillisestä myrkyllisyydestä. (Jeggle ja muut)

Ehdotus REACH-asetukseksi ei sisällä riittävästi tietovaatimuksia tonnitasolle 1–10 tonnia. 
Tähän on suhtauduttava äärimmäisen kriittisesti terveyden ja ympäristön suojeluun 
perustuvista syistä, sillä voidaan olettaa, että tämä tonnitaso kattaa kaksi kolmasosaa kaikista 
valmistetuista ja maahantuoduista aineista, joita REACH-asetuksen rekisteröintivelvoite 
koskee.

Lisäksi on todettava, että turvallisuusarviointi ja riskinhallintatoimenpiteet eivät ole vielä 
pakollisia tälle tonnitasolle, joten luokittelu ja merkinnät ovat tärkein tapa ilmoittaa 
asianomaisten aineiden vaaroista ja käytön turvallisuudesta. Luotettavat tiedot ovat 
välttämättömiä vaarallisten ominaisuuksien määrittämiseksi.

Kemikaalien äkillistä myrkyllisyyttä ihmisille koskevia tietoja pidetään keskeisinä 
työturvallisuudelle ja kuluttajansuojalle. Aiheesta käyty keskustelu on osoittanut, että 
teollisuus on itse kiinnostunut asianomaisten tietojen keräämisestä, jotta asiaankuuluviin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Lisäksi arvioidaan, että testitulokset ovat saatavilla jo nyt 
suuresta osasta markkinoilla olevista aineista. (Seeber)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Anders Wijkman

Tarkistus 1109
LIITE V, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

6.4.a. Äkillinen myrkyllisyys 6.4.a. Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos:
Tutkimuksessa käytetään ainoastaan yhtä 
reittiä, mieluiten suun kautta, paitsi jos 
rekisteröijä pitää toista reittiä 
asianmukaisempana.

– ainetta ei sen kemiallisten tai 
fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi voida 
annostella tarkasti, tai

– aine on syövyttävä, tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.

Kaasuille ja haihtuville nesteille 
(höyrynpaine yli 10-2 Pa lämpötilassa 
20° C) nämä tiedot on annettava 
hengitysteitse tapahtuvalle altistukselle 
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(6.5.2).
Muille kuin kaasuille, joita valmistaja 
valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa, 
kohdissa 6.5.1–6.5.3 mainitut tiedot on 
hankittava vähintään kahdelle 
altistusreitille, joista toinen suun kautta. 
Toinen reitti valitaan aineen luonteen ja 
ihmisen todennäköisen altistusreitin 
mukaan. Jos altistus tapahtuu vain yhden 
reitin kautta, toimitetaan vain sitä reittiä 
koskeva tieto.

Toinen reitti valitaan seuraavin perustein:

6.4a.1. Suun kautta
6.4a.2. Hengitysteitse 6.4a. 2. Testaus hengitysteitse on 

asianmukaista, jos: 
1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja
2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20° C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo on alle 100 μm, tai
– ainetta käytetään tavalla, jossa 
muodostuu sen kokoisia aerosoleja, 
hiukkasia tai pisaroita, että niitä voi joutua 
hengitysteihin (> 1 % (massa/massa) 
hiukkasia, joiden hiukkaskoon MMAD-
arvo on alle 100 µm).

6.4a. 3. Ihon kautta 6.4a. 3. Testaus ihon kautta on 
asianmukaista, jos:
1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä, ja
2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi, ja
3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– välittömän suun kautta välittyvän 
myrkyllisyyden testissä pienillä annoksilla 
havaitaan myrkyllisyyttä, tai
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– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai 
muuta näyttöä imeytymisestä, tai
– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, 
– tai rakenteellisesti samankaltaisten 
aineiden tiedetään aiheuttavan merkittävää 
äkillistä ihomyrkyllisyyttä tai läpäisevän 
ihon
Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (molekyylipaino > 800 tai 
molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle 
-1 tai yli 4).

Or. en

(Teksti on siirretty liitteessä VI olevasta 6.5 kohdasta, ja sarakkeeseen 1 on lisätty uusi 
ensimmäinen kohta.)

Perustelut

Komission ehdotuksessa edellytetään tietoja äkillisestä myrkyllisyydestä ainoastaan aineista, 
joiden määrä vuodessa on vähintään 10 tonnia. Äkillistä myrkyllisyyttä yhden altistusreitin 
kautta koskevia tietoja olisi kuitenkin vaadittava myös tonnimäärissä 1–10 tonnia valituista 
ensisijaisista aineista, jotka tunnistetaan seulonnassa, jonka kemikaalivirasto suorittaa 
43a a artiklan mukaisesti. Muista kuin ensisijaisista aineista vaaditaan ainoastaan tietoja, 
jotka ovat jo saatavilla. Siksi tässä joustavammassa järjestelmässä tiedon tarpeet ja 
kustannustehokkuus ovat paremmin tasapainossa kuin komission ehdotuksessa. (Tarkistus 
liittyy 5 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.) (Roth-Behrendt)

Äkillistä myrkyllisyyttä koskevat tiedot ovat tärkeimmät myrkyllisyyttä koskevat perustiedot, 
joten ne olisi vaadittava myös aineista, joiden määrät ovat alhaiset. Niillä on keskeinen 
merkitys työntekijöiden turvallisuuteen liittyvien vaatimusten arvioinnissa, ja lisäksi niihin 
kuuluu suhteellisen vähän rahaa. Vaikka eläinkokeita olisikin vältettävä ja olisi tehtävä 
kovasti työtä vaihtoehtoisten testausmenetelmien löytämiseksi, ihmisten terveys ja ympäristön 
suojeleminen on asetettava etusijalle. (Wijkman)



PE 357.826v01-00 52/103 AM\565939FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 1110
LIITE V, 7 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN, 7.1.A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

7.1.a Hajoaminen
7.1a.1. Bioottinen 7.1a. Rekisteröijän on ehdotettava tai 

arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
simulaatiotutkimuksia (liitteessä VII olevat 
7.2.1.2–7.2.1.4 kohdat) 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos liitteen I 
mukaisen kemikaaliturvallisuusarvioinnin 
perusteella aineen hajoamista on tutkittava 
tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1a.1.1. Nopea biohajoavuus 7.1a.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä 
epäorgaanisille aineille.

Or. en

Perustelut

Palautetaan 1–10 tonnin määrinä vuosittain valmistettavia ja maahan tuotavia aineita 
koskeva biohajoavuuskoe sen mukaan, mitä komissio oli esittänyt ehdotusluonnoksessaan. Jos 
koetta ei palauteta, kahdesta kolmanneksesta REACH-järjestelmään kuuluvasta aineesta ei 
arvioitaisi keskeistä suurta huolta aiheuttavaa ominaisuutta. Sanamuoto on otettu suoraan 
liitteestä VI. Jos tarkistus hyväksytään, vastaava kohta liitteessä VI on poistettava. (Schlyter 
ja muut + Honeyball)

Komission ehdotuksessa biohajoavuutta koskevia tietoja edellytetään ainoastaan aineista, 
joiden määrä vuodessa on vähintään 10 tonnia. Tietoja olisi kuitenkin vaadittava myös 
tonnimäärissä 1–10 tonnia valituista ensisijaisista aineista, jotka tunnistetaan seulonnassa, 
jonka kemikaalivirasto suorittaa 43a a artiklan mukaisesti. Muista kuin ensisijaisista aineista 
vaaditaan ainoastaan tietoja, jotka ovat jo saatavilla. (Roth-Behrendt)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Mary Honeyball, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 1111
LIITE V, 7 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 7.1.1 A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

7.1.1 a. Levän kasvuninhibitiotutkimus 7.1.1. a. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å);

Or. en

Perustelut

Palautetaan 1–10 tonnin määrinä vuosittain valmistettavia ja maahan tuotavia aineita 
koskeva koe sen mukaan, mitä komissio oli esittänyt ehdotusluonnoksessaan. Kun koe 
palautetaan, saadaan paremmin viitteitä aineen äkillisestä myrkyllisyydestä. Sanamuoto on 
otettu suoraan liitteestä VI.

Jos tarkistus hyväksytään, vastaava kohta liitteessä VI on poistettava. (Schlyter ja muut)

Palautetaan 1–10 tonnin määrinä vuosittain valmistettavia ja maahan tuotavia aineita 
koskeva koe sen mukaan, mitä komissio oli esittänyt ehdotusluonnoksessaan. Komission 
ehdotuksen mukaan myrkyllisyystestaus Daphnialla on pakollista. Tämä koe ei yksin 
kuitenkaan mahdollista edes alkeellista ympäristöarviointia, sillä sen mukaan on tutkittava 
ainoastaan aineen vaikutukset eläinorganismeihin. Jotta voidaan arvioida myös vaikutukset 
kasviorganismeihin, on ehdottomasti lisättävä levän kasvuninhibitiotesti. Testistä saadaan 
alustavat viitteet kroonisesta myrkyllisyydestä vesiympäristössä. Testissä ei käytetä eläimiä. 
(Honeyball)

Jos tarkistus hyväksytään, vastaava kohta liitteessä VI on poistettava.

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

Tarkistus 1112
LIITE V, 7 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 7.1.1 A JA 7.1 A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

7.1.1a. Levän kasvuninhibitiotutkimus 7.1.1a. – aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai
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– aineen havaitaan olevan nopeasti 
biohajoava ja käytetyt testikonsentraatiot 
ovat niissä rajoissa, joita voidaan odottaa 
esiintyvän jätevesienkäsittelylaitokseen 
menevissä vesissä.
Tutkimus voidaan korvata 
nitrifikaationestotestillä, jos aine 
käytettävissä olevien tietojen mukaan 
todennäköisesti estää mikrobien kasvua tai 
toimintaa.

7.1a. Hajoaminen 7.1a Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
simulaatiotutkimuksia (liitteessä VII olevat 
7.2.1.2–7.2.1.4 kohdat) 39, 40 tai 44 
artiklan mukaisesti, jos liitteen I mukaisen 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin perusteella 
aineen hajoamista on tutkittava tarkemmin. 
Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1a.1. Bioottinen
7.1a.1.1. Nopea biohajoavuus 7.1a.1.1 Koetta ei tarvitse tehdä 

epäorgaanisille aineille.

Or. de

(Teksti siirretty liitteestä VI, 7.1.4))

Perustelut

Liitteen IVa mukaisten riskiorientoituneiden tietovaatimusten määrittämiseksi tarvitaan tiedot 
levänkasvuninhibitiosta ja biohajoavuudesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1113
LIITE V, 7 OSAN 1 SARAKKEEN 7.1A KOHTA (uusi)

7.1a. Hajoaminen
7.1a.1. Bioottinen
7.1a.1.1. Nopea biohajoavuus
7.1a.2. Abioottinen
7.1a.2.1. Hydrolyysi pH:n funktiona.
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Or. de

Perustelut

Aineiden hajoamista koskevat tiedot muodostavat tärkeän perustan vesiympäristölle 
aiheutuvien pitkäaikaisvaikutusten arvioinnille. Näiden tietojen tuottaminen on suhteellisen 
edullista ja QSAR-malleilla voi tulevaisuudessa olla tärkeä rooli juuri tällä alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 1114
LIITE V A (uusi)

Parlamentin tarkistus

LIITE V a
10–100 tonnin määrinä valmistettavien tai maahan tuotavien aineiden rekisteröintiä 

koskeva etusijajärjestys

• Aineiden etusijajärjestys olisi laadittava aineen mahdollisen riskin perusteella, 
mukaan lukien sen määrä, luontaiset ominaisuudet ja altistuminen. On olennaisen 
tärkeää tunnistaa aineet, joihin mahdollisesti liittyy korkea riski, ja osoittaa 
asianmukaisesti resursseja siihen, että ne voidaan käsitellä ensimmäiseksi. 
Soveltamalla riskiin perustuvaa etusijajärjestystä varmistetaan myös se, että kaikista 
aineista tuotetaan tiedot 5 vuoden kuluessa ja aineet, joihin mahdollisesti liittyy 
korkeampi riski, rekisteröidään varhaisessa vaiheessa. 

• Tietopakettiin sisältyy ominaisuuksia ja altistustietoja, joissa määritellään riski:
– Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: fysikaalinen olomuoto (hiukkaskoko), 
sulamispiste, kiehumispiste, suhteellinen tiheys, höyrynpaine, oktanoli-vesi-
jakautumiskerroin, vesiliukoisuus, leimahduspiste; 
– Biologinen hajoaminen;
– Äkillinen myrkyllisyys (daphnia);
– Äkillinen myrkyllisyys – ruoansulatuselimet, iho, hengityselimet (yksi reitti);
– Ihoärsytys;
– Silmien ärtyminen 
– Ihon herkistyminen (jos ei viitteitä siitä, että huolta ei ole);
– Bakteerien genotoksisuustesti (Ames);
– Luokittelu- ja merkintätiedot;
– Yleiset tiedot altistuksesta ja käyttötavoista.

• Näiden ominaisuuksien ja altistustietojen perusteella aineet luokitellaan eri 
altistusluokkiin, joiden on tarkoitus kattaa käyttötapojen luokka.

• REACH-järjestelmän mukaiseen rekisteröintiin olisi sisällyttävä etusijajärjestyksen 
laatimiseen käytettävä yksinkertainen väline, jossa määrä yhdistyy mahdolliseen 
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korkeaan riskiin. Komission REACHin täytäntöönpanohankkeista (RIP) vastaava 
ryhmä määrittelee parhaillaan etusijajärjestyksen laatimisprosessia, jossa ei ole 
kyse kaikkien pieninä määrinä tuotettavien kemikaalien käyttöön liittyvän riskin 
täydellisestä arvioinnista vaan joka tukee niiden aineiden tunnistamista, jotka 
hyötyisivät siitä, että ne sisällytetään REACH-järjestelmään varhaisemmassa 
vaiheessa.

Ehdotuksen perusajatuksena on, että käytetään järjestelmää, jossa arvioidaan aineen 
mahdollista korkeaa luontaista vaaraa sekä sen kykyä aiheuttaa altistumista yhdessä sen 
loppukäytön kanssa määriteltynä seuraavasti:

Vaarallisuusperusteet
Luokittelu                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Altistuminen (ihminen)
Altistumismahdollisuus Korkea Kohtuullinen Vähäinen 
Höyrynpaine  (hPa) >100 10–100 5–10
Pölyn mahdollisuus Erittäin pölyävä Pölyävä Hieman pölyävä
Samankaltainen aine Jauho Rae Sokeri

Altistuminen (ympäristö)
Ei hajoa helposti biologisesti ja saattaa kertyä biologisiin kudoksiin (log Kow >3)

Käyttötapa/määrä
Määrä 10–100 tonnia; kulutuskäyttö tai ammattimainen loppukäyttö

Päätelmä
Positiiviset viitteet vaarallisuudesta ja (ihmisten tai ympäristön altistumismahdollisuudesta) 
ja käyttötavasta/määrästä = rekisteröinti varhaisemmassa vaiheessa

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 1115
LIITE VI, JOHDANTO-OSAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja 
millaisella aikataululla tässä liitteessä 
tarkoitetuissa määrissä käsiteltäviä aineita 
koskevat tietovaatimukset voidaan täyttää 
11 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, mikäli tähän liittyy 
selkärankaisilla tehtäviä testejä.

Or. en
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Perustelut

Liittyy johdanto-osan 47 kappaleeseen, 11 artiklan 1 kohtaan ja liitteeseen I esitettyihin 
tarkistuksiin. Eläinkokeiden estämiseksi ja alan kustannusten säästämiseksi ja siksi, että 
eläinkokeista saatavia tietoja olisi esitettävä vain, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin 
kannalta välttämätöntä, liitteessä V yksilöityjen tietojen saamiseksi olisi myös esitettävä 
testausehdotuksia, jotka sisältävät selkärankaisilla tehtäviä testejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1116
LIITE VI, 6 OSAN 6.1.–6.4. KOHTA

6.1. Ihoärsytys Poistetaan.
6.2. Silmien ärtyminen
6.4. Mutageenisuus

Or. en

Perustelut

Tämä on ensimmäinen tarkistuksista, joissa määritellään 10–100 tonnin määriä koskevat 
tietovaatimukset, joissa yrityksiä vaaditaan tuottamaan tiedot, joita tarvitaan, jotta näiden 
aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin 
hallinnassa, tilanteessa jossa komission ehdotuksen vaatimukset saattaisivat olla 
kohtuuttomat.

Samalla tarkistuksilla vähennetään 10–100 tonnin määriä koskevia vaatimuksia, kun aineiden 
peruuttamisriskit ovat todennäköisesti suuret, millä on kielteisiä vaikutuksia jatkokäyttäjille, 
erityisesti pk-yrityksille. Siksi näillä tarkistuksilla säilytetään olennainen innovointikanava, 
koska ne vähentävät aineiden peruuttamisen riskiä ja peruuttamista seuraa korkeita 
uudelleenformulointikustannuksia.

Liite VI, joka sisältää liitteen V tietojen lisäksi vaadittavat tiedot, ehdotetaan rajattavaksi 
tietoihin äkillisestä myrkyllisyydestä ja biohajoavuudesta. Muut komission ehdotuksen 
liitteessä VI esitetyt tietoja koskevat vaatimukset siirretään liitteeseen VII, joka koskee 
korkeampina määrinä valmistettavia ja maahan tuotavia aineita (100 tonnia ja enemmän). 
Nämä tarkistukset olisi ajateltava jatkoksi lähestymistapaan, jota on ehdotettu hyvin alhaisille 
1–10 tonnin määrille, joita varten ehdotetaan erityisjärjestelyjä, sekä suuremmille, yli 
100 tonnin määrille, joiden osalta ei ehdoteta tietovaatimusten vähentämistä, ottaen 
huomioon kestävän kehityksen yleistavoitteen.

Ensimmäisessä tarkistuksessa keskitytään tietoihin, jotka ovat tärkeimpiä sen kannalta, että 
voidaan kehittää asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä ja ottaa samalla huomioon 
komission ehdotuksen aiheuttama merkittävä aineiden peruuttamisriski 10–100 tonnin 
määrissä. Siksi ehdotetulla tarkistuksella siirretään 6.1–6.4 kohdan tietovaatimukset 
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liitteeseen VII.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1117
LIITE VI, 6 OSAN 6.1. KOHTA

6.1. Ihoärsytys 6.1. Ihoärsytys

6.1.1. Ihoärsytys in vivo 6.1.1.Ihoärsytys in vivo (kliininen lappukoe 
vapaaehtoisilla henkilöillä)

6.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos: 6.1.1. Koetta ei tehdä, jos::
– aine on syövyttävä, tai – aine on syövyttävä, tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5), tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 
tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, 
tai

– aine on erittäin myrkyllinen ihokosketuksessa, 
tai

– aine on erittäin myrkyllinen 
ihokosketuksessa, tai

– ihon kautta välittyvän akuutin 
myrkyllisyyden koe ei osoita ihoärsytystä 
testattaessa raja-annostasoon asti (2000 
mg/kg ruumiinpainoa). tai

– aineen in vitro -mutageenisuus-
/genotoksisuuskoe on positiivinen, tai

– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 
1 määrätystä testausstrategiasta saatavilla 
olevat tulokset riittävät aineen luokitteluun 
ihoa syövyttäväksi tai ihoa ärsyttäväksi.

– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 
1 määrätystä testausstrategiasta saatavilla 
olevat tulokset riittävät aineen luokitteluun 
ihoa ärsyttämättömäksi.

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti vankka. Jos aineen 
ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1118
LIITE VI, 6 OSAN 6.2. KOHTA

6.2. Silmien ärtyminen Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Koetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua 
vaihtoehtoista strategiaa (ks. www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien 
eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, toistuvasta annostelusta 
johtuvaa myrkyllisyyttä mittaavia eläinkokeita ei pitäisi käyttää. Kyseisen päätepisteen kattaa 
riittävän hyvin silmien ärtymiseen liitteen V 6.2 kohdassa esitetty testausstrategia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1119
LIITE VI, 6 OSAN 6.4.3. KOHTA

6.4.3 In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja liitteen 
VI 6.4.2 kohdassa on saatu kielteinen tulos.

6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja 6.4.1.a 
kohdassa on saatu kielteinen tulos.

6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä 
tehdystä in vivo tehdystä 
geenimutaatiotutkimuksesta.

6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä 
tehdystä in vivo tehdystä 
geenimutaatiotutkimuksesta.

Or. en

Perustelut

Liittyy samojen esittäjien tarkistukseen, jolla liitteeseen V lisätään in vitro 
-geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1120
LIITE VI, 6 OSAN 6.4. KOHTA

6.4. Sopivia in vivo -
mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 

6.4 Jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
in vitro -mutageenisuustutkimuksista saatu
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jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan
positiivinen tulos.

positiivinen tulos voidaan vahvistaa 
suorittamalla toinen in vitro -testi, jossa 
vahvistetaan todennäköinen mekanismi, 
ja/tai toistamalla tutkimus käyttäen 
asianmukaista eksogeenista 
aineenvaihduntajärjestelmää (esim. 
ihmisen mikrosomaalisia entsyymejä).

Or. en

Perustelut

Muut mutageenisuustutkimukset olisi rajattava in vitro -tutkimuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1121
LIITE VI, 6 OSAN 6.5. KOHTA

6.5 Äkillinen myrkyllisyys Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Koska näitä tietoja koskeva vaatimus on nyt sisällytetty liitteeseen V, se voidaan poistaa tästä. 
(Tarkistus liittyy 5 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1122
LIITE VI, 6 OSAN 1 SARAKKEEN 6.5. KOHTA

6.5 Äkillinen myrkyllisyys 6.5 Äkillinen myrkyllisyys

Tutkimuksessa käytetään ainoastaan yhtä 
reittiä, mieluiten suun kautta, paitsi jos 
rekisteröijä pitää toista reittiä 
asianmukaisempana.

Kaasuille ja haihtuville nesteille 
(höyrynpaine yli 10-2 Pa lämpötilassa 20° C) 
nämä tiedot on annettava hengitysteitse 
tapahtuvalle altistukselle (6.5.2).

Kaasuille ja haihtuville nesteille 
(höyrynpaine yli 10-2 Pa lämpötilassa 20° C) 
nämä tiedot on annettava hengitysteitse 
tapahtuvalle altistukselle (6.5.2).

Muille kuin kaasuille kohdissa 6.5.1-6.5.3 Muille kuin kaasuille, joita valmistaja 
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mainitut tiedot on hankittava vähintään 
kahdelle altistusreitille, joista toinen suun 
kautta. Toinen reitti valitaan aineen luonteen 
ja ihmisen todennäköisen altistusreitin 
mukaan. Jos altistus tapahtuu vain yhden 
reitin kautta, toimitetaan vain sitä reittiä 
koskeva tieto.

valmistaa tai maahantuoja tuo maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa, kohdissa 
6.5.1-6.5.3 mainitut tiedot on hankittava 
vähintään kahdelle altistusreitille, joista 
toinen suun kautta. Toinen reitti valitaan 
aineen luonteen ja ihmisen todennäköisen 
altistusreitin mukaan. Jos altistus tapahtuu 
vain yhden reitin kautta, toimitetaan vain 
sitä reittiä koskeva tieto.

Or. en

Perustelut

Komission ehdotuksessa vaarana on aineiden peruuttaminen 10–100 tonnin määrissä, mikä 
edellyttää tietoja koskevien vaatimusten vähentämistä. Siksi tarkistuksessa keskitytään niihin 
tietoihin, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden 
kehittämisen sekä terveyden ja ympäristön vaalimisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1123
LIITE VI, 6 OSAN 6.6–6.8. KOHTA

6.6 Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

Poistetaan.

6.7 Lisääntymismyrkyllisyys
6.8 Toksikokinetiikka

Or. en

Perustelut

Tarkistuksessa keskitytään tietoihin, jotka ovat tärkeimpiä sen kannalta, että voidaan kehittää 
asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä ja ottaa samalla huomioon komission ehdotuksen 
aiheuttama merkittävä aineiden peruuttamisriski 10–100 tonnin määrissä. Siksi ehdotetulla 
tarkistuksella siirretään 6.6–6.8 kohdan tietovaatimukset liitteeseen VII.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1124
LIITE VI, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.6. KOHTA
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Sarake 1 Sarake 1
6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva
myrkyllisyys

6.6. Elinkohtainen myrkyllisyys

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla 
annostuksella tehtävä myrkyllisyystutkimus 
(28 vuorokautta), yhdellä lajilla, koirailla 
ja naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti.

6.6.1. Tietokonepohjainen fysiologiaan 
perustuva biokineettinen (PBBK) 
mallinnus, jossa arvioidaan todennäköistä 
jakautumista elimissä ja kudoksissa in vivo

6.6.2. Kohdennetut in vitro 
-määritysmenetelmät, joissa käytetään 
asianmukaisia ihmisen solulinjoja (esim. 
maksa, munuainen tai aivot)
6.6.3 In vitro -aineenvaihduntatutkimukset, 
joissa käytetään ihmisen mikrosomaalisia 
entsyymejä tai solulinjoja

Sarake 2 Sarake 2

6.6.1. Lyhytaikaista myrkyllisyystutkimusta 
(28 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

6.6.1. Elinkohtaisia 
myrkyllisyystutkimuksia ei tarvitse tehdä, 
jos:

– on saatavilla luotettava subkroonisen
(90 vuorokautta) tai kroonisen 
myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että on 
käytetty sopivaa lajia ja antotietä, tai

– luotettavia subakuuttia (28 vuorokautta) 
tai subkroonista (90 vuorokautta) tai 
kroonista myrkyllisyyttä koskevia tietoja on 
jo saatavilla, tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
hajoamistuotteista on riittävästi tietoa, tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
hajoamistuotteista on riittävästi tietoa, tai

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle
kyseisellä tavalla.

Asianmukainen antotie valitaan seuraavin 
perustein:
Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos:
1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä, ja
2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi, ja
3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä 
havaitaan myrkyllisyyttä alemmilla 
annoksilla kuin suun kautta äkillisen 
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myrkyllisyyden testissä, tai
– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai 
muuta näyttöä imeytymisestä, tai
– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, tai
– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden 
tiedetään olevan merkittävästi iholle 
myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.
Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on 
epätodennäköistä molekyylipainon 
perusteella (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -
1 tai yli 4).
Testaus hengitysteitse on asianmukaista, 
jos:
1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja
2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa 
lämpötilassa 20° C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo (massamediaani-
aerodynaaminen halkaisija) on alle 
100 μm, tai
–ainetta käytetään tavalla, jossa muodostuu 
sen kokoisia aerosoleja, hiukkasia tai 
pisaroita, että niitä voi joutua 
hengitysteihin (> 1% (massa/massa) 
hiukkasia, joiden hiukkaskoon MMAD-
arvo on alle 100 µm). Jollei ole vasta-
aiheita, aine testataan mieluummin suun 
kautta.
Rekisteröijän on ehdotettava subkroonisen 
myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) 
(liitteessä VII oleva 6.6.2 kohta), jos
– ihmisen altistuksen taajuuden ja keston 
perusteella voidaan olettaa, että 
pitempiaikainen tutkimus on aiheellinen, 
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yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– muut saatavilla olevat tiedot viittaavat 
siihen, että aineella voi olla sellainen 
vaarallinen ominaisuus, jota ei voida 
havaita lyhytaikaisessa 
myrkyllisyystutkimuksessa, tai
– asianmukaisesti suunnitelluissa 
toksikokineettisissä tutkimuksissa on 
käynyt ilmi, että aine tai sen 
aineenvaihduntatuotteet kertyvät tiettyihin 
kudoksiin tai elimiin, mitä ei mahdollisesti 
havaittaisi lyhytaikaisissa tutkimuksissa, 
mutta aineista voi todennäköisesti aiheutua 
haittavaikutuksia pitkän altistuksen 
jälkeen.
Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos:
– 28 vuorokauden kokeessa ei saada 
NOAEL-arvoa, paitsi jos syy tähän on 
myrkyllisten haittavaikutusten 
puuttuminen, tai
– todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), 
tai
– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla 
oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai 
riskin karakterisointiin. Tällöin voi olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen 
(esim. immunotoksisuus, neurotoksisuus), 
tai
– ensin tehdyssä toistuvan annostelun 
kokeessa käytetty altistustie oli huonosti 
valittu ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistustie, eikä 
ekstrapolaatiota eri altistusteiden välillä 
voida tehdä, tai
– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. 
käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistustasoihin, jotka ovat lähellä sellaisia 
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annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille on 
todennäköistä), tai
– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, 
joiden molekyylirakenne on selvästi 
samankaltainen kuin tutkittavalla aineella, 
ei ole havaittu 28 vuorokauden 
tutkimuksessa.

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (saatavilla 
osoitteessa www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehtoinen strategia on tieteellisesti vankka. 
Jos aineen ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava 
valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1125
LIITE VI, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.7 KOHTA

Sarake 1 Sarake 1

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Lisääntymismyrkyllisyys

6.7.1. Lisääntymis- ja/tai
kehitysmyrkyllisyyden seulonta yhdellä 
lajilla (OECD 421), jos rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista saatavilla olevista 
tiedoista tai (Q)SAR-estimaateista tai in 
vitro -kokeista ei ole näyttöä, että aine 
saattaa olla kehitykselle myrkyllinen.

6.7.1 Lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyyden 
seulonta käyttäen tietokonepohjaista 
asiantuntijajärjestelmää / (Q)SAR-
mallinnusta

6.7.1a Alkiotoksisuuden testaus käyttäen 
ECVAM:n validoimaa alkion 
kantasolutestiä (EST)

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus,
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti 
(liitteessä X oleva B osa, kohta 31 tai 
OECD 414).

6.7.2 In vitro -aineenvaihduntatutkimukset, 
joissa käytetään ihmisen mikrosomaalisia 
entsyymejä tai solulinjoja
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Sarake 2 Sarake 2
6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos: 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi 
karsinogeeniksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aine tiedetään genotoksiseksi 
karsinogeeniksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai

– on näyttöä siitä, että aine kertyy eläimen 
tai ihmisen kudoksiin (esim. 
rintakudokseen tai kehon rasvaan), ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.

– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.

6.7.1. Seulonnassa saatu positiivinen tulos 
on vahvistettava 
kehitysmyrkyllisyystutkimuksella kyseisellä 
tasolla yhdellä lajilla ja 
asianmukaisimmalla antotiellä ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistustie (liite VI, 6.7.2).

6.7.1. Ottaen huomioon in vitro 
-aineenvaihduntatutkimusten tulokset EST-
testistä saatua positiivista tulosta on 
pidettävä riittävänä näyttönä 
alkiotoksisuudesta, jolloin kemikaali 
voidaan luokitella mahdollisesti 
lisääntymismyrkylliseksi.

6.7.2. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä 
lajilla. Siitä saadun tuloksen perusteella 
päätetään, tarvitseeko tutkimusta tehdä 
toisella lajilla. Siitä saadun tuloksen 
perusteella päätetään, tarvitseeko 
tutkimusta tehdä toisella lajilla.

6.7.2. Ottaen huomioon in vitro 
-aineenvaihduntatutkimusten tulokset sekä 
EST-testistä että asiantuntijajärjestelmästä 
/ (Q)SAR-mallinnuksesta saatujen 
negatiivisten tulosten perusteella voidaan 
olettaa, että kemikaali ei todennäköisesti 
ole lisääntymismyrkyllinen. Tämä voidaan 
vahvistaa muilla mekanistisilla in vitro 
-tutkimuksilla.

Rekisteröijän on ehdotettava kahden 
sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimusta 
(liitteessä VII oleva 6.7.3 kohta), jos 
toistuvalla annostuksella tehtävästä 
myrkyllisyystutkimuksesta (90 vrk) on saatu 
viitteitä mahdollisesta 
lisääntymismyrkyllisyydestä (esim. 
histopatologisia vaikutuksia sukuelimiin) 
tai aine on rakenteellisesti hyvin 
samankaltainen kuin jokin tunnettu 
lisääntymismyrkyllinen aine.
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Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti vankka. Jos aineen 
ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1126
LIITE VI, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.7.2 KOHTA

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti 
(liitteessä X oleva B osa, kohta 31 tai OECD 
414).

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti 
(liitteessä X oleva B osa, kohta 31 tai OECD 
414).

ja/tai (seulontatestien tuloksista riippuen)

6.7.3 Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli 28 tai 
90 vuorokauden tutkimus osoittaa, että 
aineesta on haittavaikutuksia 
lisääntymiselimiin tai -kudoksiin.

Or. de

Perustelut

Nykyisellään seulontatesti (OECD 421, ei sisälly direktiivin 67/548/ETY liitteeseen V) on 
ensimmäinen toimi selvitettäessä lisääntymismyrkyllisyyyttä. Vähimmäistoimenpiteenä 
suositellaan, että kehitysmyrkyllisyystutkimusten lisäksi, osana lisätestausstrategiaa –
seulontatestien positiivisten tulosten perusteella – suoritetaan hedelmällisyyden vähenemistä 
koskeva tutkimus. Meidän mielestämme olisi kuitenkin parempi säilyttää nykyinen TGD:n 
mukainen testausstrategia. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1127
LIITE VI, 7 OSAN 7.1, 7.22 JA 7.3 KOHTA

7.1 Myrkyllisyys vesieliöilley Poistetaan.
7.22 Abioottinen
7.3 Aineen kohtalo ja käyttäytyminen 
ympäristössä

Or. en

Perustelut

Komission ehdotuksessa vaarana on aineiden peruuttaminen 10–100 tonnin määrissä, mikä 
edellyttää tietoja koskevien vaatimusten vähentämistä. Siksi ehdotetulla tarkistuksella 
siirretään 7.1, 7.2.2 ja 7.3 kohdan tietovaatimukset liitteeseen VII.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1128
LIITE VI, 7 OSAN 7.1.3 KOHTA

Sarake 1 Sarake 1
7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti
kaloilla: Rekisteröijä voi harkita 
lyhytaikaisen sijasta pitkäaikaista 
myrkyllisyystestausta.

7.1.3. Lyhytaikaisen myrkyllisyyden 
seulonta kaloilla käyttäen TETRATOX-
testiä ja/tai DarT-kalanmätitestiä

Sarake 2 Sarake 2

7.1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos: 7.1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos::
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å), tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija 
> 15 Å), tai

– saatavilla on pitkäaikainen 
myrkyllisyystutkimus.

– mitattu tai arvioitu jakautumiskerroin 
(log Kow) on < 4, tai
– lyhyt- tai pitkäaikaista myrkyllisyyttä 
kaloissa koskevia tietoja on jo saatavilla.

Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
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pitkäaikaista myrkyllisyystestiä kaloilla 
(liitteessä VII oleva 7.1.6 kohta) 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos (todennäköisen) 
ympäristöaltistuksen vertaaminen 
lyhytaikaisesta vesieliöiden 
myrkyllisyyskokeesta saatuihin tuloksiin 
viittaa siihen, että vesieliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin.
Kaloilla tehtävää vesieliöitä koskevaa 
pitkäaikaista myrkyllisyystutkimusta 
(liitteessä VII oleva 7.1.6 kohta) on 
harkittava, jos aine on heikosti veteen 
liukeneva (vesiliukoisuus < 1 mg/l).

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa 
(ks. www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti vankka. Jos aineen 
ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1129
LIITE VI, 7 OSAN 7.1.4 KOHTA

7.1.4. Aktiivilietteen hengitysinhibitiotesti, 
paitsi jos päästöjen todennäköisyys 
jätevedenkäsittelyjärjestelmään on alhainen

7.1.4. Aktiivilietteen hengitysinhibitiotesti, 
paitsi jos päästöjen todennäköisyys 
jätevedenkäsittelyjärjestelmään on alhainen

Tutkimus voidaan korvata 
nitrifikaationestotestillä, jos aine 
käytettävissä olevien tietojen mukaan 
todennäköisesti estää mikrobien kasvua tai 
toimintaa.

Mikäli käytettävissä olevat tiedot osoittavat, 
että aine todennäköisesti estää mikrobien 
kasvua tai toimintaa, tutkimusta olisi 
täydennettävä nitrifikaationestotestillä.

Or. de
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Perustelut

Nitrifikaationestotesti olisi suoritettava, jos aine estää bakteerien kasvua, mutta ei 
korvaavana testinä, kuten ehdotetaan, vaan täydentävänä testinä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1130
LIITE VI, 7 OSAN 7.2 KOHTA

7.2 Hajoaminen Poistetaan

Or. en

Perustelut

Koska tämä tietovaatimus on jo sisällytetty liitteeseen V, se voidaan poistaa tästä. (Tarkistus 
liittyy 5 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

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

Tarkistus 1131
LIITE VI, 7 OSAN 7.2 A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2

Ympäristömyrkyllisyyttä koskevat tiedot
7.2.a Hajoaminen
Rekisteröijän on ehdotettava muita 
hajoamistestejä, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa 
siihen, että aineen hajoamista on tutkittava 
tarkemmin Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.
7.2.a.1. Bioottinen
Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
7.2.1.3 ja 7.2.1.4 kohdissa mainittuja tietoja 
39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti 
jäljempänä mainituissa tapauksissa:
7.2.a.1.2. Lopullisen hajoamisen 
simulointitestaus pintavedessä

7.2.a.1.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineen vesiliukoisuus on alle 10 μg/l,
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– aine hajoaa helposti biologisesti.
7.2.a 1.3. Simulointitestaus maaperässä (jos 
aine adsorboituu voimakkaasti maahan)

7.2.a .1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai
– maaperän altistuminen suoraan tai 
epäsuoraan on epätodennäköistä.

7.2.a.1.4. Simulointitestaus sedimentissä 
(jos aine adsorboituu voimakkaasti 
sedimenttiin)

7.2.a.1.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:

– aine hajoaa helposti biologisesti, tai
– maaperän altistuminen suoraan tai 
epäsuoraan on epätodennäköistä.

7.2.a.3. Hajoamistuotteiden tunnistaminen 7.2.a.3. Ellei aine hajoa helposti 
biologisesti
Rekisteröijän on ehdotettava lisätestausta, 
jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa 
siihen, että aineen käyttäytymistä 
ympäristössä ja sen lopullista kohtaloa on 
tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta 
riippuu turvallisuusarvioinnin tuloksista.

Or. en

(Teksti on siirretty liitteessä VII olevasta 7.2.1 kohdasta.)

Perustelut

Tarkistuksella siirretään liitteen VII 7.2 kohdassa luetellut hajoamistutkimukset liitteeseen VI. 
Bioottista ja abioottista hajoamista koskevat tiedot ovat ennakkoehto kaikkien mahdollisesti 
ympäristöön pääsevien kemikaalien asianmukaiselle turvallisuusarvioinnille. Tutkimuksia 
olisi siksi sovellettava aineisiin jo 10 tonnista alkaen.

Jos tarkistus hyväksytään, vastaava osa liitteessä VII on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1132
LIITE VII, 6 OSAN 6.1.–6.4. KOHTA

6.1. Ihoärsytys
6.1.1. Ihoärsytys in vivo
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6.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on syövyttävä, tai
– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs (pH > 11,5), tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai
– aine on erittäin myrkyllinen ihokosketuksessa, tai
– ihon kautta välittyvän akuutin myrkyllisyyden koe ei osoita ihoärsytystä testattaessa raja-
annostasoon asti (2 000 mg/kg ruumiinpainoa). tai
– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 1 määrätystä testausstrategiasta saatavilla olevat 
tulokset riittävät aineen luokitteluun ihoa syövyttäväksi tai ihoa ärsyttäväksi.
6.2. Silmien ärtyminen
6.2.1. Silmien ärtyminen in vivo 
6.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on syövyttävä, tai
– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs (pH > 11,5), tai
– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa, tai
– aine on luokiteltu ärsyttäväksi ihokosketuksessa ja edellyttäen, että rekisteröijä luokittaa 
aineen silmiä ärsyttäväksi, tai
– liitteessä V olevassa 6 jakson vaiheessa 2 määrätystä testausstrategiasta saatavilla olevat 
tulokset riittävät aineen luokitteluun silmiä ärsyttäväksi.
6.4. Mutageenisuus
6.4.2 In vitro sytogeneettinen tutkimus nisäkässoluilla
6.4.2. Koetta ei tarvitse tehdä:
– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo sytogeneesitestistä,
– jos aineen tiedetään kuuluvan karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.
6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja liitteen VI 6.4.1 
kohdassa on saatu kielteinen tulos.
6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä tehdystä 
in vivo tehdystä geenimutaatiotutkimuksesta.
6.4. Sopivia in vivo -mutageenisuustutkimuksia on harkittava, jos jossakin liitteessä V tai 
VI mainituista mutageenisuustutkimuksista saadaan positiivinen tulos.

Or. en
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(Teksti on siirretty liitteestä VI; nykyinen sarake 2 ja rivi 6.4 eivät muutu.)

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin. (Liittyy liitteeseen VI esitettyyn tarkistukseen)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1133
LIITE VII, 6 OSAN 6.4. KOHTA

6.4. Jos jossakin liitteessä V tai VI 
mainituista mutageenisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos eikä ole 
saatavilla tuloksia in vivo -tutkimuksista, 
rekisteröijän on ehdotettava sopivaa in vivo 
mutageenisuustutkimusta.

Poistetaan.

Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.

Or. en

Perustelut

In vivo -mutageenisuustutkimuksia ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja. "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen 
heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi 
hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, in vivo -mutageenisuustestejä ei pitäisi käyttää. Jos 
liitteessä V tai VI luetelluista testeistä saadaan positiivinen tulos, olisi suoritettava muita in 
vitro -tutkimuksia, kuten jo ehdotetaan liitteen VI 6.4 kohtaan esitetyssä tarkistuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dagmar 
Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1134
LIITE VII, 7 OSAN 6.4. KOHTA

6.4. Jos jossakin liitteessä V tai VI 6.4. Jos jossakin liitteessä V mainituista 
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mainituista mutageenisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos eikä ole saatavilla 
tuloksia in vivo -tutkimuksista, rekisteröijän 
on ehdotettava sopivaa in vivo 
mutageenisuustutkimusta.

mutageenisuustutkimuksista tai edellä 
mainituista testeistä saadaan positiivinen 
tulos eikä ole saatavilla tuloksia in vivo 
-tutkimuksista, rekisteröijän on ehdotettava 
sopivaa in vivo mutageenisuustutkimusta.

Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.

Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
vivo -lisätutkimuksia.

Or. en

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin. (Liittyy liitteeseen VI esitettyyn tarkistukseen)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1135
LIITE VII, 6OSAN 6.6. KOHTA

6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Toistuvasta annostelusta johtuvaa myrkyllisyyttä mittaavia kokeita ei ole validoitu 
vastaamaan nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee 
tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista 
strategiaa (ks. www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien eläinkokeiden käyttöä 
ei voi hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, toistuvasta annostelusta johtuvaa myrkyllisyyttä 
mittaavia eläinkokeita ei pitäisi käyttää. Kyseisen päätepisteen kattaa riittävän hyvin 
ehdotettu elinkohtainen testausstrategia, joka korvaisi toistuvasta annostelusta johtuvan 
myrkyllisyyden testauksen liitteen VI 6.6 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1136
LIITE VII, 6 OSAN 6.6. KOHTA
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Komission teksti

6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla 
annostuksella tehtävä myrkyllisyyden 
tutkimus (28 vuorokautta) yhdellä lajilla, 
koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli tätä ei 
ole jo toimitettu osana liitteen VI 
vaatimuksista tai jos ehdotetaan kohdan 
6.6.2 mukaista testiä. Tässä tapauksessa 
ei sovelleta liitteessä IX olevaa 3 jaksoa.

6.6.2. Subkrooninen 
myrkyllisyystutkimus (90 vuorokautta) 
yhdellä lajilla, jyrsijällä, koirailla ja 
naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti.

6.6.2. Subkroonista myrkyllisyystutkimusta 
(90 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

– on saatavilla luotettava lyhytaikainen 
myrkyllisyystutkimus (28 vrk), joka osoittaa 
vakavaa myrkyllisyyttä niiden kriteerien 
mukaan, joiden perusteella aineet luokitellaan 
vaaralausekkeella R48, ja jolle voidaan 
havaitusta NOAEL-28-arvosta ekstrapoloida 
soveltuvan epävarmuuskertoimen avulla 
NOAEL-90-arvo samalle altistustielle, tai
– on saatavilla luotettava kroonisen 
myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että on 
käytetty sopivaa lajia ja antotietä, tai

– aine ei reagoi, ei liukene eikä sitä voi hengittää 
eikä ole mitään näyttöä imeytymisestä tai 
myrkyllisyydestä 28 vuorokauden "raja-
annostestissä", erityisesti jos nämä 
ominaisuudet liittyvät rajoitettuun ihmisten 
altistukseen.

Asianmukainen antotie valitaan seuraavin 
perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos:

1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai käytössä on 
todennäköistä, ja

2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että imeytymistä ihon 
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kautta tapahtuu merkittävästi, ja

3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä havaitaan 
myrkyllisyyttä alemmilla annoksilla kuin suun 
kautta äkillisen myrkyllisyyden testissä, tai
– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai muuta 
näyttöä imeytymisestä, tai

– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, tai

– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden 
tiedetään olevan merkittävästi iholle myrkyllisiä 
tai läpäisevän ihon.

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on epätodennäköistä 
molekyylipainon perusteella (MW > 800 tai 
molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -1 tai 
yli 4).

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja

2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa lämpötilassa 
20° C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon MMAD-arvo 
(massamediaani-aerodynaaminen halkaisija) on 
alle 100 μm, tai
– ainetta käytetään tavalla, jossa muodostuu sen 
kokoisia aerosoleja, hiukkasia tai pisaroita, että 
niitä voi joutua hengitysteihin (> 1% 
(massa/massa) hiukkasia, joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo on alle 100 µm). Jollei ole vasta-
aiheita, aine testataan mieluummin suun kautta.

Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista 
vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia lisätutkimuksia 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos:

– NOAEL-arvoa ei saada 90 vuorokauden 
kokeessa, mikäli syy tähän ei johdu myrkyllisten 
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haittavaikutusten puuttumisesta, tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa myrkyllisyyttä 
(esim. vakavia vaikutuksia), tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla oleva 
näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai riskin 
karakterisointiin. Tällöin voi myös olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on suunniteltu 
näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. 
immunotoksisuus, neurotoksisuus), tai

– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö 
kulutustuotteissa, joka johtaa altistustasoihin, 
jotka ovat korkeita verrattuna niihin 
annostasoihin, joilla myrkyllisyys ihmisille on 
todennäköistä).

Parlamentin tarkistus

6.6. Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

6.6.1. Lyhytaikainen toistuvalla 
annostuksella tehtävä myrkyllisyyden 
tutkimus (28 vuorokautta) yhdellä lajilla, 
koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli tätä ei 
ole jo toimitettu osana liitteen VI 
vaatimuksista tai jos ehdotetaan kohdan 
6.6.2 mukaista testiä. Tässä tapauksessa 
ei sovelleta liitteessä IX olevaa 3 jaksoa.

6.6.1. Lyhytaikaista myrkyllisyystutkimusta 
(28 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:
– on saatavilla luotettava subkroonisen 
(90 vuorokautta) tai kroonisen myrkyllisyyden 
tutkimus edellyttäen, että on käytetty sopivaa lajia 
ja antotietä, tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
hajoamistuotteista on riittävästi tietoa, tai
– on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla.
Asianmukainen antotie valitaan seuraavin 
perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos: 

1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai käytössä on 
todennäköistä, ja

2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että imeytymistä ihon 
kautta tapahtuu merkittävästi, ja

3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä havaitaan 
myrkyllisyyttä alemmilla annoksilla kuin suun 



PE 357.826v01-00 78/103 AM\565939FI.doc

FI

kautta äkillisen myrkyllisyyden testissä, tai
– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai muuta 
näyttöä imeytymisestä, tai

– in vitro -testit viittaavat merkittävään 
imeytymiseen ihon kautta, tai

– rakenteellisesti samankaltaisten aineiden 
tiedetään olevan merkittävästi iholle myrkyllisiä 
tai läpäisevän ihon.

Testausta ihon kautta ei pidä tehdä, jos 
imeytyminen ihon kautta on epätodennäköistä 
molekyylipainon perusteella (MW > 800 tai 
molekyylin halkaisija > 15 Å) ja aineen 
rasvaliukoisuus on alhainen (log Kow alle -1 tai 
yli 4).

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos:

1) ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä, ja

2) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
– aineen höyrynpaine on yli 10-2 Pa lämpötilassa 
20° C, tai
– aine on jauhe, jossa on yli 1 % hiukkasia 
(massa/massa), joiden hiukkaskoon MMAD-arvo 
(massamediaani-aerodynaaminen halkaisija) on 
alle 100 μm, tai
– ainetta käytetään tavalla, jossa muodostuu sen 
kokoisia aerosoleja, hiukkasia tai pisaroita, että 
niitä voi joutua hengitysteihin (> 1% 
(massa/massa) hiukkasia, joiden hiukkaskoon 
MMAD-arvo on alle 100 µm). Jollei ole vasta-
aiheita, aine testataan mieluummin suun kautta.

Rekisteröijän on ehdotettava subkroonisen 
myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) (liitteessä VII 
oleva 6.6.2 kohta), jos
– ihmisen altistuksen taajuuden ja keston 
perusteella voidaan olettaa, että pitempiaikainen 
tutkimus on aiheellinen, yksi seuraavista 
ehdoista täyttyy:
– muut saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, 
että aineella voi olla sellainen vaarallinen 
ominaisuus, jota ei voida havaita lyhytaikaisessa 
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myrkyllisyystutkimuksessa, tai
– asianmukaisesti suunnitelluissa 
toksikokineettisissä tutkimuksissa on käynyt 
ilmi, että aine tai sen aineenvaihduntatuotteet 
kertyvät tiettyihin kudoksiin tai elimiin, mitä ei 
mahdollisesti havaittaisi lyhytaikaisissa 
tutkimuksissa, mutta aineista voi todennäköisesti 
aiheutua haittavaikutuksia pitkän altistuksen 
jälkeen.
Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista 
vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia lisätutkimuksia 39, 40 tai 
44 artiklan mukaisesti, jos:
– 28 vuorokauden kokeessa ei saada NOAEL-
arvoa, paitsi jos syy tähän on myrkyllisten 
haittavaikutusten puuttuminen, tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa myrkyllisyyttä 
(esim. vakavia vaikutuksia), tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla oleva 
näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai riskin 
karakterisointiin. Tällöin voi olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on suunniteltu 
näiden vaikutusten tutkimiseen (esim. 
immunotoksisuus, neurotoksisuus), tai

– ensin tehdyssä toistuvan annostelun kokeessa 
käytetty altistustie oli huonosti valittu ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen altistustie, 
eikä ekstrapolaatiota eri altistusteiden välillä 
voida tehdä, tai
– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. käyttö 
kulutustuotteissa, joka johtaa altistustasoihin, 
jotka ovat lähellä sellaisia annostasoja, joilla 
myrkyllisyys ihmisille on todennäköistä), tai

– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, joiden 
molekyylirakenne on selvästi samankaltainen 
kuin tutkittavalla aineella, ei ole havaittu 
28 vuorokauden tutkimuksessa.

Or. en

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
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jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
(Liittyy liitteen VI 6.1–6.4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Tarkistus 1137
LIITE VII, 6 OSAN 6.7. KOHTA

Komission teksti

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai
– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä. 

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus 
yhdellä lajilla, asianmukaisin antotie 
ottaen huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti (liitteessä X oleva B osan 
kohta 31 tai OECD 414), jollei sitä ole jo 
toimitettu osana liitteen VI 
vaatimuksista.

6.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. 
Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla.

6.7.3. Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti, 
mikäli 28 tai 90 vuorokauden tutkimus 
osoittaa, että aineesta on 
haittavaikutuksia lisääntymiselimiin tai 
-kudoksiin.

Parlamentin tarkistus

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:

– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai
– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä.



AM\565939FI.doc 81/103 PE 357.826v01-00

FI

6.7.1. Lisääntymis- ja/tai 
kehitysmyrkyllisyyden seulonta yhdellä 
lajilla (OECD 421), jos rakenteellisesti 
samankaltaisista aineista saatavilla 
olevista tiedoista tai (Q)SAR-
estimaateista tai in vitro -kokeista ei ole 
näyttöä, että aine saattaa olla 
kehitykselle myrkyllinen.

6.7.1. Seulonnassa saatu positiivinen tulos on 
vahvistettava kehitysmyrkyllisyystutkimuksella 
kyseisellä tasolla yhdellä lajilla ja 
asianmukaisimmalla antotiellä ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistustie (liite VI, 
6.7.2).

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti 
(liitteessä X oleva B osa, kohta 31 tai 
OECD 414).

6.7.2. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. 
Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla. Siitä 
saadun tuloksen perusteella päätetään, tarvitseeko 
tutkimusta tehdä toisella lajilla.

Rekisteröijän on ehdotettava kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimusta (6.7.3 kohta), 
jos toistuvalla annostuksella tehtävästä 
myrkyllisyystutkimuksesta (90 vrk) on saatu 
viitteitä mahdollisesta 
lisääntymismyrkyllisyydestä (esim. 
histopatologisia vaikutuksia sukuelimiin) tai 
aine on rakenteellisesti hyvin samankaltainen 
kuin jokin tunnettu lisääntymismyrkyllinen aine.

Or. en

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
(Liittyy liitteen VI 6.1–6.4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1138
LIITE VII, 6 OSAN 6.7. KOHTA

Komission teksti

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:
– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
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käytössä. 

6.7.2. Kehitysmyrkyllisyystutkimus 
yhdellä lajilla, asianmukaisin antotie 
ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti (liitteessä X 
oleva B osan kohta 31 tai OECD 414), 
jollei sitä ole jo toimitettu osana liitteen 
VI vaatimuksista.

6.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. 
Siitä saadun tuloksen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tutkimusta tehdä toisella lajilla.

6.7.3. Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, 
asianmukaisin antotie ottaen huomioon 
ihmisen todennäköinen altistusreitti, 
mikäli 28 tai 90 vuorokauden tutkimus 
osoittaa, että aineesta on 
haittavaikutuksia lisääntymiselimiin tai 
-kudoksiin.

Parlamentin tarkistus

6.7. Lisääntymismyrkyllisyys 6.7. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos:
– aine tiedetään genotoksiseksi karsinogeeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai

– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät ovat 
käytössä, tai
– on näyttöä siitä, että aine kertyy eläimen tai 
ihmisen kudoksiin (esim. rintakudokseen tai 
kehon rasvaan), ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä.

6.7.2. Mekaaniset in vitro -tutkimukset, 
joilla arvioidaan kemiallisia 
vaikutuksia:
i) steroidihormonisynteesiin (esim. 
H295R-solulinja)
ii) ihmisen sperman elävyyteen, 
motiliteettiin, morfologiaan ja 
biokemiaan
iii) Sertoli-soluviljelmiin 
iv) munarakkulasoluviljelmiin
v) muihin valideihin in vitro- tai in 
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silico -menetelmiin

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti vankka. Jos aineen 
ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1139

LIITE VII, 6 OSAN 6.7 A KOHTA (uusi)

Parlamentin tarkistus

6.7a Toksikokinetiikka

6.7a.1. Aineen toksikokineettisen 
käyttäytymisen arviointi siinä määrin 
kuin voidaan johtaa relevanteista 
saatavilla olevista tiedoista

Or. en

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1140

LIITE VII, 6 OSAN 6.7 A KOHTA (uusi)

Parlamentin tarkistus
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6.7a. Toksikokinetiikka

6.7a.1. Aineen toksikokineettisen 
käyttäytymisen arviointi 
lisätutkimuksilla, biotransformaatio ja 
farmakokinetiikka mukaan lukien, jos 
tämä vaikuttaa tarpeelliselta 
lisätestausstrategian ja/tai yleisen 
myrkyllisyysarvioinnin selventämiseksi. 

Or. de

(Identtinen liitteeseen VIII esitetyn tarkistuksen kanssa, sama laatija)

Perustelut

REACH-ehdotus ei sisällä aineen toksikokineettisen käyttäytymisen arviointia koskevia 
velvoitteita. Koska joissakin tapauksissa tämän käyttäytymisen tunteminen saattaa olla 
erittäin tärkeätä soveltuvan testausstrategian valinnan kannalta, erityisesti korkean 
tonnitason CMR-aineiden tapauksessa, olisi suositeltavaa säätää tämän testausstrategian 
soveltamisesta tapauskohtaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1141
LIITE VII, 7 OSAN 7.1. KOHTA

Komission teksti

7.1. Myrkyllisyys vesieliöille 7.1. Rekisteröijän on ehdotettava pitkäaikaista 
myrkyllisyystestiä, jos liitteen I mukainen 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa siihen, että 
vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia on 
tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.1.5. Daphnialla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen V vaatimuksia.

7.1.5. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 
15 Å), tai
– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä. 

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen VI vaatimuksia.

7.1.6. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 
15 Å), tai
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– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä.

On toimitettava joko kohdassa 7.1.6.1, 
7.1.6.2 tai kohdassa 7.1.6.3 vaaditut 
tiedot.

7.1.6.1. Kalanpoikasten (FELS, Fish 
early-life stage) myrkyllisyystesti 
(OECD 210)
7.1.6.2. Kalan alkio- ja 
ruskuaispussivaiheen poikasten 
lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
(liitteessä X olevan C osan 15 kohta tai 
OECD 212)
7.1.6.3 Kalanpoikasten kasvutesti 
(liitteessä X olevan C osan 14 kohta tai 
OECD 215)

7.1.6.1. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia FELS-
myrkyllisyystestiä 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos aine saattaa kertyä biologisiin 
kudoksiin.

Parlamentin tarkistus

7.1. Myrkyllisyys vesieliöille

7.1.2. Levän kasvuninhibitiotutkimus
7.1.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 
15 Å);

7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
kaloilla: Rekisteröijä voi harkita 
lyhytaikaisen sijasta pitkäaikaista 
myrkyllisyystestausta.

7.1.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), tai
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 
15 Å), tai
– saatavilla on pitkäaikainen 
myrkyllisyystutkimus.

Rekisteröijän on ehdotettava tai arvioinnista 
vastaavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia pitkäaikaista 
myrkyllisyystestiä kaloilla (liitteessä VII oleva 
7.1.6 kohta) 39, 40 tai 44 artiklan mukaisesti, jos 
(todennäköisen) ympäristöaltistuksen 
vertaaminen lyhytaikaisesta vesieliöiden 
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myrkyllisyyskokeesta saatuihin tuloksiin viittaa 
siihen, että vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia 
on tutkittava tarkemmin.
Kaloilla tehtävää vesieliöitä koskevaa 
pitkäaikaista myrkyllisyystutkimusta (liitteessä 
VII oleva 7.1.6 kohta) on harkittava, jos aine on 
heikosti veteen liukeneva (vesiliukoisuus < 1 
mg/l).

7.1.4. Aktiivilietteen 
hengitysinhibitiotesti, paitsi jos 
päästöjen todennäköisyys 
jätevedenkäsittelyjärjestelmään on 
alhainen

7.1.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), or
– aineen havaitaan olevan nopeasti biohajoava 
ja käytetyt testikonsentraatiot ovat niissä 
rajoissa, joita voidaan odottaa esiintyvän 
jätevesienkäsittelylaitokseen menevissä vesissä.
Tutkimus voidaan korvata 
nitrifikaationestotestillä, jos aine käytettävissä 
olevien tietojen mukaan todennäköisesti estää 
mikrobien kasvua tai toimintaa.

Or. en

(Teksti on siirretty liitteen VI osassa 7 olevasta 7.1 kohdasta.)

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
(Liittyy liitteen VI 6.1–6.4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1142
LIITE VII, 7 OSAN 7.1.6. KOHTA

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyystestaus, jollei sellaista ole jo 
toimitettu osana liitteen VI vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelut

Kaloilla tehtävä pitkäaikainen myrkyllisyystestausta ei ole validoitu vastaamaan 
nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi 
hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, kaloilla tehtävää pitkäaikaista myrkyllisyystestausta ei 
pitäisi käyttää. Kyseisen päätepisteen kattaa riittävän hyvin vaihtoehtoinen testi, joka korvaa 
kaloilla tehtävän lyhytaikaisen myrkyllisyystestauksen liitteen VI 7.1.3 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1143
LIITE VII, 7 OSAN 7.2.1 A KOHTA (uusi)

Parlamentin tarkistus

7.2.2. Abioottinen
7.2.2.1. Hydrolyysi pH:n funktiona.

7.2.2.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine hajoaa helposti biologisesti, tai
– aineen vesiliukoisuus on alle 10 μg/l.

Or. en

(Teksti on siirretty liitteen VI osassa 7 olevasta 7.2.2 kohdasta.)

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
(Liittyy liitteen VI 6.1–6.4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1144
LIITE VII, 7 OSAN 7.3. KOHTA

Komission teksti

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen 
ympäristössä

7.3.2. Kertyminen (yhteen) 
vesieliölajiin, mieluiten kalaan

7.3.2. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aineella on vähäinen biokertyvyyspotentiaali 
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(ts. log Kow < 3). tai
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 
15 Å), tai
– vesieliöiden suora tai epäsuora altistuminen 
on epätodennäköistä.

7.3.3. Adsorptiota ja/tai desorptiota 
koskevat lisätutkimukset riippuen 
liitteessä VI vaaditun tutkimuksen 
tuloksista

7.3.3. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen 
oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on pieni), tai
– aine hajoaa nopeasti.

Parlamentin tarkistus

7.3. Aineen kohtalo ja käyttäytyminen 
ympäristössä

7.3.1. Adsorptio- / desorptioseulontakoe 7.3.1. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aineella on sen fysikaalis-kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella todennäköisesti 
vähäinen adsorptiopotentiaali (esim. aineen 
oktanoli-vesi-jakautumiskerroin on pieni), tai

– aine hajoaa nopeasti.

Or. en(Teksti on siirretty liitteen VI osassa 7 olevasta 7.3 kohdasta.)

Perustelut

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
(Liittyy liitteen VI 6.1–6.4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

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

Tarkistus 1145
LIITE VIII, JOHDANTOKAPPALEEN 1 KOHTA

Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja 
millaisella aikataululla tässä liitteessä 
tarkoitetuissa määrissä käsiteltäviä aineita 
koskevat tietovaatimukset voidaan täyttää 11 
artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Rekisteröijän on ehdotettava, miten ja 
millaisella aikataululla tässä liitteessä 
tarkoitetuissa määrissä käsiteltäviä aineita 
koskevat selkärankaisilla tehtäviin testeihin 
liittyvät tietovaatimukset voidaan täyttää 
11 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
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mukaisesti.

Or. en

Perustelut

Testausehdotusten pitäisi koskea ainoastaan selkärankaisilla tehtäviin testeihin liittyviä 
vaatimuksia. Kaikkiin muihin tietovaatimuksiin olisi sovellettava 21 artiklassa vahvistettuja 
määräaikoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1146
LIITE VIII, 6 OSAN 6.4 KOHTA

6.4. Jos jossakin aiemmista 
mutageenisuustutkimuksista on saatu 
positiivinen tulos, rekisteröijän on 
tarvittaessa ehdotettava lisää 
mutageenisuustutkimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Tässä vaiheessa pitäisi olla saatavilla riittävästi tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä 
päätös aineiden mahdolliseen mutageenisuuteen liittyvästä luokittelusta ja sääntelystä. Jos 
liitteen V tai VI testeistä on saatu positiivinen tulos, pitäisi tehdä muita in vitro -tutkimuksia, 
kuten jo ehdotetaan liitteen VI 6.4 kohtaan esitetyssä tarkistuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1147
LIITE VIII, 6 OSAN 6.6.3. KOHTA

6.6.3. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
pitkäaikaista toistettua 
myrkyllisyystutkimusta (vähintään 
12 kuukautta) 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos ihmisen altistuksen 
taajuuden ja keston perusteella voidaan 
olettaa, että pitempiaikainen tutkimus on 
aiheellinen ja yksi seuraavista ehdoista 

Poistetaan.
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täyttyy:
– 28 tai 90 vuorokauden tutkimuksessa on 
havaittu erityisen huolestuttavaa ja 
vakavaa myrkyllisyyttä, ja saatavilla oleva 
näyttö ei riitä toksikologiseen tai riskin 
karakterisointiin, tai
– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, 
joiden molekyylirakenne on selvästi 
samanlainen kuin tutkittavalla aineella, ei 
ole havaittu 28 tai 90 vuorokauden 
tutkimuksessa, tai
– aineella voi olla vaarallinen ominaisuus, 
jota ei voida havaita 90 vuorokauden 
tutkimuksessa.

Or. en

Perustelut

Toistuvasta annostelusta johtuvaa pitkäaikaista myrkyllisyyttä mittaavia kokeita ei ole 
validoitu vastaamaan nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" 
mainitsee tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua 
vaihtoehtoista strategiaa (ks. www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien 
eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, toistuvasta annostelusta 
johtuvaa myrkyllisyyttä mittaavia eläinkokeita ei pitäisi käyttää. Kyseisen päätepisteen kattaa 
riittävän hyvin ehdotettu elinkohtainen testausstrategia, joka korvaisi toistuvasta annostelusta 
johtuvan myrkyllisyyden testauksen liitteen VI 6.6 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1148
LIITE VIII, 6 OSAN 6.6. KOHTA

6.6. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
lisätutkimuksia 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos:

Poistetaan.

todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. vakavia vaikutuksia), 
tai
– on viitteitä vaikutuksesta, josta saatavilla 
oleva näyttö ei riitä toksikologiseen ja/tai 
riskin karakterisointiin. Tällöin voi myös 
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olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten tutkimiseen 
(esim. immunotoksisuus, neurotoksisuus), 
tai
– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. 
käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistustasoihin, jotka ovat lähellä niitä 
annostasoja, joilla myrkyllisyyttä 
havaitaan).

Or. en

Perustelut

Toistuvasta annostelusta johtuvaa pitkäaikaista myrkyllisyyttä mittaavia kokeita ei ole 
validoitu vastaamaan nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" 
mainitsee tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua 
vaihtoehtoista strategiaa (ks. www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien 
eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, toistuvasta annostelusta 
johtuvaa myrkyllisyyttä mittaavia eläinkokeita ei pitäisi käyttää. Kyseisen päätepisteen kattaa 
riittävän hyvin ehdotettu elinkohtainen testausstrategia, joka korvaisi toistuvasta annostelusta 
johtuvan myrkyllisyyden testauksen liitteen VI 6.6 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1149
LIITE VIII, 6 OSAN 6.7. KOHTA

6.7.4. Kahden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli tätä ei 
ole jo toimitettu osana liitteen VII 
vaatimuksista.

Poistetaan.

6.7.4. Koetta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine tiedetään genotoksiseksi 
karsinogeeniksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai
– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai
– aineen myrkyllisyys on vähäistä 
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(saatavilla olevissa testeissä ei ole näyttöä 
myrkyllisyydestä), jos voidaan osoittaa 
toksikokineettisten tietojen avulla, ettei 
systeemistä imeytymistä tapahdu 
merkityksellisten altistusreittien kautta 
(esim. plasman ja/tai veren pitoisuuksia ei 
voida osoittaa herkällä menetelmällä eikä 
ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita 
esiinny virtsassa, sapessa tai 
uloshengitysilmassa) eivätkä ihmiset altistu 
aineelle tai altistus ei ole merkittävää.

Or. en

Perustelut

Kahden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimuksia ei ole validoitu vastaamaan 
nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa 
osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua vaihtoehtoista strategiaa (ks. 
www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi 
hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, testiä ei pitäisi käyttää. Kyseisen päätepisteen kattaa 
riittävän hyvin ehdotettu vaihtoehtoinen testausstrategia liitteen VI 6.7 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1150
LIITE VIII, 6 OSAN 6.7 A KOHTA (uusi)

6.7 a Toksikokinetiikka
6.7 a.1. Aineen toksikokineettisen 
käyttäytymisen arviointi lisätutkimuksilla, 
biotransformaatio ja farmakokinetiikka 
mukaan lukien, jos tämä vaikuttaa 
tarpeelliselta lisätestausstrategian ja/tai 
yleisen myrkyllisyysarvioinnin 
selventämiseksi.

Or. de

Perustelut

REACH-ehdotus ei sisällä aineen toksikokineettisen käyttäytymisen arviointia koskevia 
velvoitteita. Koska joissakin tapauksissa tämän käyttäytymisen tunteminen saattaa olla 
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erittäin tärkeätä soveltuvan testausstrategian valinnan kannalta, erityisesti korkean 
tonnitason CMR-aineiden tapauksessa, olisi suositeltavaa säätää tämän testausstrategian 
soveltamisesta tapauskohtaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1151
LIITE VIII, 6OSAN 6.9 KOHTA

6.9. Arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi ehdottaa tai 
vaatia karsinogeenisuustutkimusta 39, 40 
tai 44 artiklan mukaisesti, jos:

6.9. Arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi ehdottaa tai 
vaatia karsinogeenisuustutkimuksia 39, 
40tai 44 artiklan mukaisesti, jos:

– ainetta käytetään laajalti tai on näyttöä 
ihmisen usein toistuvasta tai pitkäaikaisesta 
altistuksesta, ja

– ainetta käytetään laajalti tai on näyttöä 
ihmisen usein toistuvasta tai pitkäaikaisesta 
altistuksesta, ja

– aine on luokiteltu mutageenisuusluokkaan 
3 tai toistuvilla annoksilla tehdy(i)stä 
kokeesta (kokeista) on näyttöä, että aine 
pystyy aiheuttamaan kudosten liikakasvua 
ja/tai pre-neoplastisia vaurioita.

– aine on luokiteltu mutageenisuusluokkaan 
3 tai toistuvilla annoksilla tehdy(i)stä 
kokeesta (kokeista) on näyttöä, että aine 
pystyy aiheuttamaan kudosten liikakasvua 
ja/tai pre-neoplastisia vaurioita.

Tutkimukset on suoritettava vaiheittaisen 
strategian mukaisesti, ja niissä on oltava 
seuraavat peräkkäiset vaiheet:
1) saatavilla olevat ihmisillä ja eläimillä 
saadut tiedot arvioidaan,
2) todistusnäyttö arvioidaan seuraavasti:
i) mutageenisuutta ja genotoksisuutta 
koskevat tiedot (liitteet V, VII ja VIII)
ii) tietokonepohjainen 
asiantuntijajärjestelmä / (Q)SAR-mallinnus
iii) solumuutosmääritysmenetelmä

Or. en

Perustelut

Direktiivissä 86/609 edellytetään, että muilla kuin eläimillä tehtäviä kokeita on käytettävä, jos 
se on mahdollista. REACHin eläinkoetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja, joten 
se olisi korvattava, sillä validoimattomien eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti 
eikä tieteellisesti. (Dagmar Roth-Behrendt) "Non-Animal Testing Strategies for REACH" 
mainitsee tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua 
vaihtoehtoista strategiaa (ks. www.reachnonanimaltests.org). Vaihtoehto on tieteellisesti 
vankka. Jos aineen ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava 
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valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 1152
LIITE VIII, 7 OSAN 7.5. KOHTA

7.5. Rekisteröijän on ehdotettava 
pitkäaikaista myrkyllisyystestausta, jos 
(todennäköisen) ympäristöaltistuksen 
vertaaminen lyhytaikais(t)en 
myrkyllisyyskoke(id)en tuloksiin viittaa 
siihen, että sedimentin eliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. 
Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

7.5. Rekisteröijän on ehdotettava 
pitkäaikaista myrkyllisyystestausta, jos 
(todennäköisen) ympäristöaltistuksen 
vertaaminen maaeliöstön lyhytaikais(t)en 
myrkyllisyyskoke(id)en tuloksiin viittaa 
siihen, että sedimentin eliöihin kohdistuvia 
vaikutuksia on tutkittava tarkemmin. 
Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

Or. de

Perustelut

Teksti sisältää epäselvän viittauksen lyhytaikaiseen myrkyllisyyteen, vaikka liitteet eivät 
kuitenkaan sisällä sitä koskevia velvoitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 1153
LIITE VIII, 7 OSAN 7.6 KOHTA

7.6. Pitkäaikainen myrkyllisyys tai 
lisääntymismyrkyllisyys linnuille

Poistetaan

7.6. Näitä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos 
lintujen altistuminen suoraan tai 
epäsuoraan on epätodennäköistä.

Or. en

Perustelut

Koetta ei ole validoitu vastaamaan nykystandardeja. "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" mainitsee tutkimuksia, joissa osoitetaan kokeen heikkouksia ja selitetään ehdotettua 
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vaihtoehtoista strategiaa (ks. www.reachnonanimaltests.org). Koska validoimattomien 
eläinkokeiden käyttöä ei voi hyväksyä eettisesti eikä tieteellisesti, testiä ei pitäisi käyttää. Jos 
aineen ominaisuuksiin liittyy epävarmuutta, siihen olisi kohdistettava valvontatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1154
LIITE IX, 3 OSA

Testausta liitteiden VII ja VIII mukaan ei 
tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä 
altistusskenaario(i)lla.

Testausta liitteiden VI–VIII mukaan ei 
tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä 
altistusskenaario(i)lla.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät 
perustelut ja dokumentaatio.

Kaikissa tapauksissa on toimitettava riittävät 
perustelut ja dokumentaatio.

Testausta liitteen V mukaan ei tarvitse 
tehdä, jos altistus ei ole merkittävää ja on 
toimitettu riittävät perustelut ja 
dokumentaatio.

Or. en

Perustelut

REACHin tavoitteena ei ole tieteellisen tiedon tuottaminen kaikista aineista – todellisesta 
riskistä riippumatta – vaan tarkoitus on keskittyä tietoihin, joita tarvitaan, jotta aineiden 
käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa.

Siksi aineista ei tarvitse tuottaa tietoja myöskään 10–100 tonnin tasolla, jos ihmisten tai 
ympäristön altistuminen ei ole merkittävää.

Myöskään kemikaaliviraston seulonnassa ensisijaisiksi aineiksi valittuja alle 10 tonnin tason 
aineista ei tarvitse tuottaa tietoja, jos ihmisten tai ympäristön altistuminen ei ole merkittävää. 
(Tarkistus liittyy 5 artiklan 5 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1155
LIITE XI, JOHDANTO-OSAN 1 KOHTA

Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, 
miten jatkokäyttäjien on arvioitava ja 
dokumentoitava, että heidän käyttämästään 
aineesta (käyttämistään aineista) aiheutuvat 
riskit hallitaan asianmukaisesti käytön 

Tässä liitteessä on tarkoituksena vahvistaa, 
miten jatkokäyttäjien on arvioitava ja 
dokumentoitava, että heidän käyttämästään 
aineesta (käyttämistään aineista) aiheutuvat 
riskit hallitaan asianmukaisesti käytön 
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aikana, kun heille toimitettu 
käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseistä 
käyttötapaa, ja että toimitusketjussa 
jäljempänä toimivat käyttäjät voivat hallita 
riskit asianmukaisesti. Arvioinnin on 
katettava aineen koko elinkaari siitä lähtien 
kun jatkokäyttäjä vastaanottaa aineen, 
mukaan luettuna oma käyttö ja yksilöidyt 
käyttötavat jäljempänä toimitusketjussa. 
Arvioinnissa on tarkasteltava kyseisen 
aineen käyttöä sellaisenaan sekä 
valmisteeseen tai tuotteeseen sisältyvän 
aineen käyttöä.

aikana, kun heille toimitettu 
käyttöturvallisuustiedote ei kata kyseistä 
käyttötapaa, ja että toimitusketjussa 
jäljempänä toimivat käyttäjät voivat hallita 
riskit asianmukaisesti. Arvioinnin on 
katettava aineen koko elinkaari siitä lähtien 
kun jatkokäyttäjä vastaanottaa aineen, 
mukaan luettuna oma käyttö ja yksilöidyt 
käyttötavat, joissa ainetta käytetään 
vähintään 1 tonnin määrinä vuodessa,
jäljempänä toimitusketjussa. Arvioinnissa on 
tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä 
sellaisenaan sekä valmisteeseen tai 
tuotteeseen sisältyvän aineen käyttöä.

Or. en

Perustelut

Parantaa toimivuutta rajaamalla käyttöturvallisuustiedotteessa tarkasteltavat käyttötavat 
niihin, joissa ainetta käytetään vähintään tonnin määrinä. Komission ehdotuksen mukaan 
käyttötapaa olisi tarkasteltava silloinkin, kun kyseessä ovat hyvin pienet määrät.

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

Tarkistus 1156
LIITE XI, VAIHE 2, 3 KOHTA

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hän tarvitsee 
kemikaaliturvallisuusraporttinsa laatimiseen 
lisätietoja sen lisäksi, mitä tavarantoimittaja 
on hänelle toimittanut, hänen on hankittava 
kyseiset tiedot. Jos tiedot voidaan saada vain 
selkärankaisilla tehtävillä testeillä, hänen on 
jätettävä virastolle testausstrategiaa koskeva 
ehdotus 35 artiklan mukaisesti. Hänen on 
selitettävä, miksi hän katsoo lisätiedot 
tarpeellisiksi. Lisätestien tuloksia 
odottaessaan hänen on kirjattava käyttöön 
ottamansa riskinhallintatoimenpiteet.

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hän tarvitsee 
kemikaaliturvallisuusraporttinsa laatimiseen 
lisätietoja sen lisäksi, mitä tavarantoimittaja 
on hänelle toimittanut, hänen on hankittava 
kyseiset tiedot. Jos tiedot voidaan saada vain 
selkärankaisilla tehtävillä testeillä, hänen on 
jätettävä virastolle testausstrategiaa koskeva 
ehdotus 35 artiklan mukaisesti. Hänen on 
selitettävä, miksi hän katsoo lisätiedot 
tarpeellisiksi. Jos pk-yritykseltä vaaditaan 
lisätestejä, kemikaalivirasto kerää kyseiset 
testit siinä tapauksessa, että ne ovat 
olemassa, tai se valtuuttaa 35 a artiklan 
mukaisesti sen jäsenvaltiota, jossa yritys 
toimii, vastaaman testin toteutuksesta.
Lisätestien tuloksia odottaessaan hänen on 
kirjattava käyttöön ottamansa 
riskinhallintatoimenpiteet.
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Or. it

Perustelut

Olisi otettava huomioon väliaikainen menettely, jotta pk-yritykset voisivat hyötyä 
yksinkertaistetusta menettelystä myös riskiarvioinnin uudelleentarkastelun aikana, jonka 
toimittajat suorittavat kemikaaliviraston toimesta.

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

Tarkistus 1157
LIITE XI, VAIHE 2, 3 KOHTA

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hän tarvitsee 
kemikaaliturvallisuusraporttinsa laatimiseen 
lisätietoja sen lisäksi, mitä tavarantoimittaja 
on hänelle toimittanut, hänen on hankittava 
kyseiset tiedot. Jos tiedot voidaan saada vain 
selkärankaisilla tehtävillä testeillä, hänen on 
jätettävä virastolle testausstrategiaa koskeva 
ehdotus 35 artiklan mukaisesti. Hänen on 
selitettävä, miksi hän katsoo lisätiedot 
tarpeellisiksi. Lisätestien tuloksia 
odottaessaan hänen on kirjattava käyttöön 
ottamansa riskinhallintatoimenpiteet.

Jos jatkokäyttäjä katsoo, että hän tarvitsee 
kemikaaliturvallisuusraporttinsa laatimiseen 
lisätietoja sen lisäksi, mitä tavarantoimittaja 
on hänelle toimittanut, hänen on hankittava 
kyseiset tiedot. Jos tiedot voidaan saada vain 
selkärankaisilla tehtävillä testeillä, hänen on 
jätettävä virastolle testausstrategiaa koskeva 
ehdotus 35 artiklan mukaisesti. Hänen on 
selitettävä, miksi hän katsoo lisätiedot 
tarpeellisiksi. Kun kemikaalivirasto pyytää 
lisätietoja jatkokäyttäjältä, joka luetaan pk-
yrityksiä koskevaan määritelmään, 
kemikaalivirasto vastaa tiedon 
hankkimisesta olemassa olevien testien 
perusteella, tai se valtuuttaa 35 a artiklan 
mukaisesti sen jäsenvaltiota, jossa yritys 
toimii, vastaaman testin toteutuksesta.
Lisätestien tuloksia odottaessaan hänen on 
kirjattava käyttöön ottamansa 
riskinhallintatoimenpiteet.

Or. it

Perustelut

3 artiklan 30 kohdassa mainittujen pk-yritysten on voitava hyötyä yksinkertaistetusta 
menettelystä, jotta niitä ei rankaista REACH-järjestelmällä.

Tämä tarkistus liittyy 3 artiklan 30 kohtaan ja 35 a artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 1158
LIITE XII A (uusi)

LIITE XII A

HAJOAMISTA, BIOKERTYVYYTTÄ JA 
(EKO)MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT 

PERUSTEET

Aineen hajoamista koskeva taso 
määritellään seuraavan neljän luokan 
mukaisesti:

P1: "ei luontaisesti biohajoava" ja ei 
nopeasti hajoava;

P2: "luontaisesti biohajoava" hitaasti 
hajoava;

P3: "luontaisesti biohajoava" 
mukautetusti tai epätäydellisesti hajoava;

P4: "nopeasti biohajoava" tai muuten 
nopeasti hajoava.

Aineen biokertyvyys määritellään 
seuraavan viiden luokan mukaisesti:

B1: BCF ≥ 5000;

B2: BCF ≥ 2000;

B3: BCF ≥ 500;

B4: BCF ≥ 100;

B5: BCF < 100.

Aineen (eko)myrkyllisyys määritellään 
seuraavan neljän luokan mukaisesti:

T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L

T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L

T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L

T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Perustelut

Liitteessä XII säädetään ehdoista aineiden luetteloimiseksi hajoavuuden, biokertyvyyden ja 
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myrkyllisyyden mukaan. Näiden ehtojen perusteella määritellään jakaminen riskitekijän 
mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1159
LIITE XII A (uusi)

LIITE XII A
Mahdollisten PBT- ja vPvB-aineiden 

luettelo
Seuraavista asteittain rekisteröitävistä 
aineista on jätettävä rekisteröintihakemus 
kolmen vuoden kuluttua voimaantulosta:
[laaditaan myöhemmin]

Or. en

Perustelut

Tämän liitteen avulla saadaan oikeusvarmuus siitä, mitkä PBT- ja vPvB-aineet on 
rekisteröitävä aikaisessa vaiheessa. Liite on tarpeen, koska muuten rekisteröijät saattaisivat 
päätyä rikkomaan asetusta myöhästyttyään rekisteröinnin määräajasta. Näin voi tapahtua, 
jos he saavat myöhemmin – tiedot tuotettuaan – selville, että heidän aineensa on PBT- tai 
vPvB-aine. (Tarkistus liittyy 21 artiklan 1 kohdan c alakohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

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

Tarkistus 1160
LIITE XIII 

LIITE XIII LIITE XIII

A. LUPAPERUSTEET TÄYTTÄVIEN 
AINEIDEN LUETTELO
Liitteessä XVI olevissa 28, 29 ja 
30 kohdassa luetellut aineet.
Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
herkistäviksi luokitellut aineet.
Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
vahingollisiksi luokitellut aineet, jotka ovat 
erittäin voimakkaita hengitysteihin 
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kroonisesti vaikuttavia myrkyllisiä aineita 
T, R 48.
Direktiivin 2000/60/EY liitteessä X 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi tai 
uudelleen tarkasteltaviksi vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi luokitellut aineet.

LUVANVARAISTEN AINEIDEN 
LUETTELO

B. LUVANVARAISTEN AINEIDEN 
LUETTELO

Or. en

Perustelut

Liittyy tarkistuksiin, joissa esitetään uutta 53 a artiklaa, sekä (osittain) 54 ja 56 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin, joilla tekstiin sisällytetään liitteen XIII a ja b kohta.

Avoimuuden lisäämiseksi, jatkokäyttäjien kannustamiseksi vapaaehtoisiin toimenpiteisiin ja 
turvallisempia vaihtoehtoja koskevien innovointien rohkaisemiseksi olisi kaikki aineet, jotka 
täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden perusteet, lisättävä välittömästi 
lupaehdokkaiden luetteloon (= liitteen XIII a kohta).

Myöhemmin, kemikaaliviraston määritettyä ensisijaisuuden, aineet siirretään liitteen 
XIII b kohtaan, jossa täsmennetään lupahakemusten lopetuspäivät ja määräajat.


