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

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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1161
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
kannustaa vaarallisten aineiden 
korvaamiseen vähemmän vaarallisilla 
aineilla tai tekniikoilla, jos soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla. Tämä asetus ei 
vaikuta työntekijöiden suojelua koskevien 
direktiivien soveltamiseen, erityisesti 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/394/ETY (kuudes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 

(7) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
taata, että vaaralliset aineet korvataan
vähemmän vaarallisilla aineilla tai 
tekniikoilla, jos soveltuvia vaihtoehtoja on 
saatavilla. Tämä asetus ei vaikuta 
työntekijöiden suojelua koskevien 
direktiivien soveltamiseen, erityisesti 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/394/ETY (kuudes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
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soveltamiseen, jonka mukaan työnantajien 
on poistettava vaaralliset aineet, aina kun se 
on teknisesti mahdollista, tai korvattava 
vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla 
aineilla.

soveltamiseen, jonka mukaan työnantajien 
on poistettava vaaralliset aineet, aina kun se 
on teknisesti mahdollista, tai korvattava 
vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla 
aineilla.

Or. en

Perustelu

Muutos Sacconin tarkistukseen 2. Korvaamisperiaatteen tulisi olla tärkeä osa REACH-
järjestelmää. Ehdotettu vaihtoehto antaa asialle enemmän pontta kuin komission teksti. 
Korvaamisperiaate on ollut osa Ruotsin lainsäädäntöä, ja sen avulla on saatu erittäin hyviä 
tuloksia. Ruotsin kokemukset osoittavat, että menettely, jossa arvioidaan kunkin kemikaalin 
riskejä, ei riitä kemikaalien yleisen turvallisen käytön saavuttamiseen. Osa tarkistuspakettia, 
jolla pyritään vahvistamaan korvaamista ja huolehtimisvelvollisuutta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1162
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä lupa erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle, jos niiden käytöstä aiheutuvat 
riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai
jos niiden käyttö on oikeutettua 
sosioekonomisilla perusteilla.

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä lupa erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle, jos turvallisempia 
vaihtoehtoja tai tekniikoita ei ole 
käytettävissä ja jos niiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla.

Or. en

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa olisi vahvistettava uudelleen lupamenettelyn tavoite. 
Lupavaatimuksella pystytään varmistamaan suojelun korkea taso ainoastaan, jos erityistä 
huolta aiheuttavat aineet korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla aina, 
kun tämä on mahdollista. Periaate on sama kuin muissa samantyyppisissä yhteisön 
lainsäädännön osissa (esim. torjunta-aineita, tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamista 
sähkölaitteissa ja työntekijöiden terveyttä koskevissa säädöksissä). Osa tarkistuspakettia, 
jolla pyritään vahvistamaan korvaamista ja huolehtimisvelvollisuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1163
Johdanto-osan 52 kappale

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, mikä edellyttää sitä, että niitä 
käyttävät yritykset osoittavat 
lupaviranomaiselle, että riskit ovat riittävän 
hyvin hallinnassa. Jos näin ei ole, 
käyttötavoille voidaan silti myöntää lupa, jos 
yritykset osoittavat, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
sen käyttöön liittyvät riskit, ja jos 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla. Lupaviranomaisen olisi 
tarkastettava näiden edellytysten 
täyttyminen käyttämällä menettelyä, jossa 
yritysten on haettava lupaa. Koska lupien 
tarkoituksena olisi varmistaa suojelun 
korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on 
aiheellista, että komissio olisi myöntävä 
viranomainen.

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, ja tällaiset aineet tulisi sallia 
vain, jos niitä käyttävät yritykset voivat 
osoittaa lupaviranomaiselle, että 
turvallisempia vaihtoehtoja tai menetelmiä 
ei ole käytettävissä. Jos näin ei ole, 
käyttötavoille voidaan silti myöntää lupa, jos 
yritykset osoittavat, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
sen käyttöön liittyvät riskit, ja riskit ovat 
riittävän hyvin hallinnassa. 
Lupaviranomaisen olisi tarkastettava näiden 
edellytysten täyttyminen käyttämällä 
menettelyä, jossa yritysten on haettava 
lupaa. Koska lupien tarkoituksena olisi 
varmistaa suojelun korkea taso kaikkialla 
sisämarkkinoilla, on aiheellista, että 
komissio olisi myöntävä viranomainen.

Or. en

Perustelu

Korvaamisperiaate ja ennalta varautumisen periaate ovat hyvin tärkeitä etenkin liittyen 
erittäin suurta huolta aiheuttaviin aineisiin. Osa tarkistuspakettia, jolla pyritään 
vahvistamaan korvaamista ja huolehtimisvelvollisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1164
1 artiklan 3 kohta

3. Tämä asetus perustuu periaatteeseen, 
jonka mukaan valmistajien, maahantuojien 
ja jatkokäyttäjien on varmistettava, että he 
valmistavat, saattavat markkinoille, tuovat 
maahan tai käyttävät sellaisia aineita, jotka 
eivät vaikuta haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön. Asetuksen 

3. Tämä asetus perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen.
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säännökset perustuvat ennalta varautumisen 
periaatteeseen.

Or. en

Perustelu

Koska monet kemikaalit jäävät mahdollisesti REACH-järjestelmän ulkopuolelle (noin 70 000 
kemikaalia, joita on vähemmän kuin yksi tonni), ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelun 
kannalta on tärkeää, että kemikaalien valmistajille ja niiden jatkokäyttäjille asetetaan yleinen 
huolehtimisvelvollisuus turvallisen käytön takaamiseksi. Osa tarkistuspakettia, jolla pyritään 
vahvistamaan korvaamista ja huolehtimisvelvollisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 1165
3 artiklan 1 a kohta (uusi) 

Luonnossa esiintyviä aineita sekä pääosin 
niistä koostuvia sekoituksia, joista saadut 
pitkäaikaiset kokemukset osoittavat selvästi 
riskittömyyden tai hyvin pienen kielteisten 
terveys- tai ympäristövaikutusten riskin.

Or. sv

Perustelu

Jotta voitaisiin käsitellä aineita, jotka todella aiheuttavat riskin ihmisille ja ympäristölle, 
resursseja on käytettävä hyvin. On kohtuutonta tarkastaa aineet, joista on hyvät kokemukset.

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

Tarkistus 1166
3 artiklan 29 a kohta (uusi)

29 a. Käyttö- ja altistustapojen luokat 
käsittävät altistusskenaarioita, joita 
luonnehtivat vastaavat käyttötavat 
3 artiklan 12 ja 25 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Niissä kuvataan kaikki ehdot, jotka 
määrittävät altistuksen. Käyttö- ja 
altistustapojen luokkien määräävät tekijät 
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ovat alasta riippumatta:
- periaatteelliset käyttöalueet

- teollinen käyttötapa
- ammattimainen käyttötapa
- kulutuskäyttö

- altistusreitit
- ihmisten pääasialliset altistustavat 
(suun kautta, hengityksen kautta ja 
ihon kautta) 
- kulkeutuminen ympäristöön (ilma, 
vesi, maaperä, eliöstö)

- altistuksen kesto
- kertaluonteinen/lyhytaikainen 
altistus
- satunnainen
- toistuva/pitkäaikainen

Käyttö- ja altistustapojen luokat johtavat 
vastaaviin riskinhallintatoimiin.

Or. de

Perustelu

Käyttötapa- ja altistusluokkien on määrä yksinkertaistaa huomattavasti REACH-
järjestelmään kuuluvia prosesseja, kuten rekisteröintiä sekä ketjun tiedonsiirtoa ja 
kemikaalien turvallisuuden arviointia ilman, että samalla aiheutetaan haittaa REACH-
tavoitteille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 1167
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) liitteeseen II sisältyvät aineet; (a) liitteeseen II sisältyvät aineet;

(i) Määritelmä
Tämä liite sisältää aineita, joita 
rekisteröinti ei koske. Liite kattaa 
luonnossa esiintyviä aineita sekä pääosin 
niistä koostuvia sekoituksia, joista saadut 
pitkäaikaiset kokemukset osoittavat selvästi 
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riskittömyyden tai hyvin pienen kielteisten 
terveys- tai ympäristövaikutusten riskin.
(ii) Tarkistaminen

( i) esirekisteröinnin yhteydessä 
kemikaaliviranomaisen on lisättävä 
määritelmän alaisuuteen kuuluvat aineet.

(ii) arvioinnin jälkeen 
kemikaaliviranomaisen on lisättävä aineet, 
jotka eivät sen käsityksen mukaan aiheuta 
mitään riskiä tai aiheuttama kielteisten 
terveys- tai ympäristövaikutusten riski on 
pieni.

Or. sv

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään määritelmää aineille, jotka on otettu liitteeseen II (esim. 
vesi ja askorbiinihappo). Määritelmän lisääminen selventää tekstiä. Sitä voidaan myös 
tarkistaa.. 

Huolimatta siitä, että liitteeseen II lisätään aineita lainsäädäntöprosessissa, olemme 
vakuuttuneita siitä, että liitteestä ei tule täysin kattavaa. Siksi toivomme tarkistamista 
aikaisessa vaiheessa, mutta myös jatkuvasti menettelyn aikana sitä mukaan kuin tietomme 
asiasta paranevat. Ilman tarkistuksiamme monet aineet on vielä pitkään rekisteröitävä 
huolimatta siitä, että viranomaiset tietävät aineet riskittömiksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 1168
5 artiklan 4 a kohta (uusi)

4a. Valmisteen maahantuoja rekisteröi 
valmisteen sisältämät rekisteröimättömän 
aineen tai aineet virastossa, jos
a) aineita on valmisteessa vähintään yhden 
painoprosentin verran tai jos direktiivin 
1999/45/EY mukaiset vaarallisten aineiden 
raja-arvot ylittyvät, ja
b) kaikkien rekisteröimättömien aineiden 
kokonaismäärä on vuosittain vähintään 
yksi tonni. 

Or. de
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Perustelu

Jotta rekisteröinnin tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jotta voitaisiin erityisesti parantaa 
kemikaaleja koskevaa tietämystä, rekisteröintivaatimus koskee vain sellaisia valmisteessa 
(seos tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta) olevia aineita, joita ei ole 
vielä rekisteröity. Vastaavassa rekisteröintivelvollisuudessa noudatetaan valmistedirektiivin 
mukaisia määrän raja-arvoja sekä asetusluonnoksen tämän osan mukaista määrää koskevaa 
tonnin raja-arvoa. Velvollisuus rekisteröidä valmisteen sisältämät aineet koskee yleisesti vain 
valmisteiden maahantuojia. Rekisteröintivelvoite ei koske EU:ssa toimivia valmisteiden
tuottajia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 1169
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. a) Yhteenliittymässä, josta ilmoitetaan 
vain sellaisia aineita koskevia tietoja, 
joiden tuotanto- tai tuontimäärä on 
pienempi kuin 10 tonnia, jokainen jäsen 
maksaa kustannuksista osan 
yhteenliittymän jäsenmäärän mukaisesti. 
b) Yhteenliittymässä, josta ilmoitetaan vain 
sellaisia aineita koskevia tietoja, joiden 
tuotanto- tai tuontimäärä on samaa 
luokkaa – 10–100 tonnia tai 100–1 000 
tonnia – jokainen jäsen maksaa 
kustannuksista määräänsä vastaavan osan. 
c) Yhteenliittymässä, josta on ilmoitettava 
sellaisia aineita koskevia tietoja, joiden 
määrät ovat erilaisia, jäsenet maksavat 
osan kustannuksista seuraavasti:

i) kukin jäsen maksaa kustannukset 
tietojen välittämisestä, kun määrä on 1–10 
tonnia, yhteenliittymän jäsenmäärän;

ii) kustannukset tietojen välittämisestä, 
kun määrä on 10–100 tonnia, maksaa 
omaa määräänsä vastaavalla tavalla 
jokainen jäsen, jonka tuotanto- tai 
tuontimäärä on tällä alueella;

iii) kustannukset tietojen välittämisestä, 
kun määrä on 100-1 000 tonnia, maksaa 
omaa määräänsä vastaavalla tavalla 
jokainen jäsen, jonka tuotanto- tai 
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tuontimäärä on tällä alueella;
iv) kustannukset tietojen välittämisestä, 

kun määrä on suurempi kuin 1 000 tonnia, 
maksaa omaa määräänsä vastaavalla 
tavalla jokainen jäsen, jonka tuotanto- tai 
tuontimäärä on tällä alueella. 
d) liittymän kunkin jäsenen kustannusten 
laskemisessa käytetty määränä sovelletaan 
tilapäisesti määrää, joka koskee yksittäistä 
jäsentä, kun liittymä perustetaan sitovasti. 
Vastaavasti tarvittaessa on maksettava 
ennakkomaksuja tietojen kokoamista 
varten.
Kustannusten lopullinen jakautuminen 
määräytyy niiden määrien mukaan, jotka 
ovat säännösten mukaisen rekisteröinnin 
perustana. 
Kustannusten jakautumista tarkastelleen 
uudestaan kolmen vuoden kuluttua 
rekisteröinnistä. Tällöin perustana 
sovelletaan määriä, jotka jäsenet ovat 
kuluneiden kolmen vuoden aikana 
keskimäärin valmistaneet tai tuoneet. Jos 
kustannusten jakautuminen poikkeaa 
rekisteröinnin yhteydessä lasketusta, on 
maksettava tasaavia maksuja. 
Kustannusten jakautumisen tarkistamisesta 
voidaan luopua, jos kaikki jäsenet ovat 
asiasta yhtä mieltä. 
e) Kustannusten jakamisen suorittaa 
virasto tai jokin sen nimittämä riippumaton 
laitos tai laitos, josta yhteenliittymän 
kaikkien jäsenten yhdessä sopima laitos. 
f) Edellä olevien säännösten mukaisesti 
jaettaviin kustannuksiin kuuluvat myös 
yhteenliittymän hallinnosta aiheutuvat 
kustannukset. 
g) Jos tietoja tarvitaan vain erityisten 
käyttötapojen tai muiden erityisten 
seikkojen vuoksi, kustannukset maksaa 
vain se jäsen, joka rekisteröi erityisen 
käyttötavan tai aiheuttaa muut erityiset 
seikat. Jos useamman jäsenen on 
ilmoitettava erityisiä tietoja, kustannukset 
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jaetaan 1–3 kohdan säännösten mukaisesti. 
h) Jos yhteenliittymän jäsenet esittävät 
tietoja, joita muilla jäsenillä ei ole mutta 
joita kuitenkin tarvitaan rekisteröitymistä
varten ja jotka virasto hyväksyy, oletetut 
kustannukset tällaisista tiedoista, jotka on 
välitetty yhteenliittymän 
perustamishetkellä, hyvitetään 
asianomaisille jäsenille. Korvaus 
suoritetaan kustannusten lopullisen tai 
tarkistetun jakamisen yhteydessä, jos 
tietojen hyväksyminen ei ole vielä varmaa 
ensiksi mainittuna ajankohtana. 
i) Yhteenliittymän suorittaman 
rekisteröinnin jälkeen yhteenliittymään voi 
liittyä muita valmistajia/tuojia, jotka 
osallistuvat kuluihin aivan kuin ne olisivat 
olleet yhteenliittymässä jo 
rekisteröintihetkellä, ja myöhemmin tulleet 
jäsenet saavat 10 %:n vähennyksen 
oletetusta kustannusosuudestaan kultakin 
vuodelta, joka on kulunut rekisteröinnistä 
siihen, kun ne ovat tulleet mukaan 
yhteenliittymään. 

Or. de

Perustelu

Kustannusten jakautumisen selkeys tekee yhteenliittymien muodostamisen helpommaksi 
yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1170
11 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa;

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä 
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa;

Lisäksi otetaan mukaan liitteessä VI 
määritetyt tiedot. Komissio voi 133 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
tarkastelun yhteydessä päättää, että 
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sovelletaan muutettuja liitteen V mukaisia 
tietovaatimuksia liitteen VI vaatimusten 
asemesta etenkin 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen aineiden osalta.

Or. en

Perustelu

Sellaisia aineita koskevat vaatimukset, joiden määrät ovat pieniä, ovat liian matalia. Nyt on 
mahdollista määrittää, millaisen riskin ne aiheuttavat ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 

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

Tarkistus 1171
13 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Altistuksen arvioinnissa ja riskien 
karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia 
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä 
käyttötapoja.

Altistuksen arvioinnissa ja riskien 
karakterisoinnissa on käsiteltävä kaikkia 
valmistajan tai maahantuojan yksilöityjä 
käyttötapoja 3 artiklan 25 mukaisesti ja 
3 artiklan 29 a artiklan mukaisia käyttö- ja 
altistustapojen luokkia noudattaen.

Or. de

Perustelu

Käyttötapa- ja altistusluokkien on määrä yksinkertaistaa huomattavasti REACH-
järjestelmään kuuluvia prosesseja, kuten rekisteröintiä sekä ketjun tiedonsiirtoa ja 
kemikaalien turvallisuuden arviointia ilman, että samalla aiheutetaan haittaa REACH-
tavoitteille.

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

Tarkistus 1172
21 a artikla (uusi)

Ilmoitus aikomuksesta olla rekisteröimättä 
ennakkorekisteröityä ainetta

1. Jos joko sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa olevan aineen valmistaja tai 
maahantuoja ei aio rekisteröidä ainetta, 
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hänen on ilmoitettava tästä 
kemikaalivirastolle ja jatkokäyttäjille.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettava viimeistään:
(a) 12 kuukautta ennen 21 artiklan 
1 kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee asteittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
1 000 tonnia tai enemmän vuodessa;
(b) 24 kuukautta ennen 21 artiklan 
2 kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee asteittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
100 tonnia tai enemmän vuodessa;
(c) 36 kuukautta ennen 21 artiklan 
3 kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee asteittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 
1 tonni tai enemmän vuodessa;
3. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole 
ilmoittanut kemikaalivirastolle 
aikomuksesta olla rekisteröimättä ainetta, 
tämä rekisteröi aineen.

Or. en

Perustelu

REACH-järjestelmän nykyiset säännökset ovat saaneet jatkokäyttäjät pelkäämään, että monet 
aineet jätetään rekisteröimättä kustannussyistä. Jos näin käy, nykyiset säännökset tekevät 
vaikeaksi jatkokäyttäjien valmistautumisen tähän samalla tavoin kuin he tekisivät 
rekisteröinnin määräaikojen umpeuduttua. On lisättävä uusi artikla, joka velvoittaa 
valmistajat ja maahantuojat antamaan jatkokäyttäjille ennakkovaroituksen. Näin 
jatkokäyttäjät voisivat neuvotella valmistajien tai maahantuojien kanssa. Jatkokäyttäjät 
saattaisivat hyvinkin olla valmiita maksamaan korkeamman hinnan välttyäkseen maksamasta 
uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat vielä korkeammat, ja välttääkseen 
näin aineen rekisteröimättä jättämisen.

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

Tarkistus 1173
49 artiklan 6 kohta

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

60 päivän kuluessa asian siirtämisestä sen 
käsiteltäväksi jäsentensä äänten 
enemmistöllä sopimukseen 
päätösluonnoksesta, kemikaalivirasto tekee 
päätöksen tämän sopimuksen mukaisesti.

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

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

Or. de

Perustelu

Yksimielisyyden vaatimuksen korvaaminen enemmistöpäätöksellä auttaa yksinkertaistamaan 
ja nopeuttamaan menettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 1174
64 artiklan 1 kohta

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

1. Sellaisen aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen tai käyttö, jolle on asetettu jokin 
rajoitus liitteessä XVI, ei ole sallittua 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa, ellei 
aine ole kyseisen rajoituksen edellytysten 
mukainen. Tätä ei sovelleta sellaisen aineen 
valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai 
käyttöön, joka on tarkoitettu tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehittämiseen tai tuote- tai 
prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja jonka määrä on sellainen, 
jota tuotetta ja menettelyä koskeva tutkimus 
ja kehittäminen edellyttää.

Or. de

Perustelu

Suurimman sallitun määrän ilmoittaminen ei ole asianmukaista. Määriä tulisi rajoittaa 
käyttötarkoituksen mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 1175
72 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

(c) riskejä ja vaihtoehtoja arvioiva komitea, 
joka vastaa lupahakemuksia koskevien 
kemikaaliviraston lausuntojen laatimisesta, 
ehdotetuista rajoituksista, vaihtoehtojen 
saatavuuden arvioinnista ja kaikista muista 
tämän asetuksen alaan liittyvistä 
kysymyksistä, jotka koskevat ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia 
riskejä;

Or. en

Perustelu

Vastaa tarkistuksia, joissa keskitytään enemmän korvaamiseen. Osa tarkistuspakettia, jolla 
pyritään vahvistamaan korvaamista ja huolehtimisvelvollisuutta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 1176
73 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Virasto toteuttaa VI osaston mukaisia 
tehtäviään erityisesti riskien arvioinnista 
vastaavan komiteansa kautta.

Or. de

Perustelu

Liittyy 38 artiklaan esitettyyn tarkistukseen. Riskien arvioinnista vastaava komitea on elin, 
joka on ensisijaisesti vastuussa aineiden arviointiin liittyvistä viraston tehtävistä.

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

Tarkistus 1177
75 artiklan 1 kohta



PE 357.888v01-00 14/21 AM\566816FI.doc

FI

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

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdeksästä 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja kuudesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä yhdeksästä 
komission nimittämästä edustajasta, joihin 
kuuluu vähintään kolme alan edustajaa.

Or. de

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpanoa on punnittava harkiten. Ei ole mitään syytä, miksi 
hallintoneuvostoon nimitettäisiin kuusi komission edustajaa, mutta ei yhtään ainoaa 
äänioikeutettua alan edustajaa. Koska hallintoneuvosto ei tee päätöksiä yksittäisissä 
tapauksissa, ei voida hyväksyä sitä, että alan edustajilla ei ole äänioikeutta. 

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

Tarkistus 1178
78 artikla

Hallintoneuvosto laatii äänestystä koskevat 
menettelytapasäännöt, joissa määrätään 
myös edellytyksistä, joiden mukaan jäsen 
voi äänestää toisen jäsenen puolesta. 
Hallintoneuvosto toimii kaikkien 
äänivaltaisten jäsentensä kahden 
kolmasosan äänten enemmistöllä.

Hallintoneuvosto laatii äänestystä koskevat 
menettelytapasäännöt, joissa määrätään 
myös edellytyksistä, joiden mukaan jäsen 
voi äänestää toisen jäsenen puolesta. 
Hallintoneuvosto toimii kaikkien jäsentensä 
kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy 75 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

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

Tarkistus 1179
81 artiklan 1 kohta

1. Kukin jäsenvaltio voi nimetä ehdokkaita
riskinarviointikomitean jäseniksi. Pääjohtaja 
laatii ehdotetuista henkilöistä luettelon, joka 
julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivuilla. 
Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet

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

Hallintoneuvosto nimittää komitean jäsenet 
kyseisestä luettelosta siten, että se varmistaa 
mahdollisimman laajan maantieteellisen 
jakautumisen. Jäsenet nimitetään sen 
aseman ja kokemuksen perusteella, joka 
heillä on kemiallisten aineiden sääntelyn 
alalla, ja/tai aineiden riskinarviointien 
tarkastelua koskevan teknisen ja tieteellisen 
asiantuntemuksen perusteella.

Or. de

Perustelu

Hallintoneuvostolla on oltava tietty harkintavara valitessaan jäseniä 
riskinarviointikomiteaan. Jäsenmäärän rajoittaminen 25:een, kuten sosiaalis-taloudellisia 
analyysejä tekevässä komiteassa, ei ole tässä yhteydessä mielekästä, koska 
riskinarviointikomitean on tarkoitus toteuttaa olennaisia aineiden arviointia koskevia tehtäviä 
VI osaston mukaisesti.

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

Tarkistus 1180
81 artiklan 2 kohta

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

1. Kukin jäsenvaltio voi ehdottaa enintään 
kolmea ehdokasta riskinarviointikomitean 
jäseniksi. Pääjohtaja laatii ehdotetuista 
henkilöistä luettelon, joka julkaistaan 
kemikaaliviraston verkkosivuilla. 
Hallintoneuvosto nimittää komitean 
25 jäsentä kyseisestä luettelosta siten, että 
se varmistaa mahdollisimman laajan 
maantieteellisen jakautumisen. Jäsenet 
nimitetään sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisten 
aineiden sääntelyn alalla, ja/tai aineiden 
riskinarviointien tarkastelua koskevan 
teknisen ja tieteellisen asiantuntemuksen 
perusteella.

Or. de

Perustelu

Hallintoneuvostolla on oltava tietty harkintavara valitessaan jäseniä riskinarviointikomiteaan 
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ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavaan komiteaan. On myös tarpeen asettaa kyseisten 
komiteoiden jäsenten enimmäismäärä, mutta kullakin jäsenvaltiolla tulisi olla mahdollisuus 
nimetä vähintään yksi jäsen.

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

Tarkistus 1181
85 artiklan 3 kohta

3. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, 
muut jäsenet ja heidän varajäsenensä 
komission laatimasta pätevien ehdokkaiden 
luettelosta kemiallisten aineiden 
turvallisuuden, luonnontieteiden tai sääntely-
tai oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella.

3. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, 
muut jäsenet ja heidän varajäsenensä 
julkisella valintamenettelyllä pätevien 
ehdokkaiden luettelosta, jota komissio 
ehdottaa Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja muissa lehdissä sekä 
verkkosivuilla julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena. 
Valituslautakunnan jäsenet valitaan 
kemiallisten aineiden turvallisuuden, 
luonnontieteiden tai sääntely- tai 
oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon valituslautakunnan tehtäväalue, vähintään yhdellä jäsenellä on oltava 
kokemusta oikeusmenettelyistä. Valituslautakunnan tehtävien luonteen vuoksi on syytä ottaa 
käyttöön ehdokkaiden hakemusten esittämistä koskeva avoin menettely.

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

Tarkistus 1182
106 artikla

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt, joiden mukaisesti kemiallisten 
aineiden turvallisuutta koskevia, säännösten 
sisältämiä tai tieteellisiä tai teknisiä tietoja, 
jotka eivät ole luottamuksellisia, saatetaan 
yleisön saataville.

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt ja perustaa rekisterin, jonka avulla 
varmistetaan, että kemiallisten aineiden 
turvallisuutta koskevia, säännösten 
sisältämiä tai tieteellisiä tai teknisiä tietoja 
saatetaan yleisön saataville asetuksen 
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(EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.
Kemikaaliviraston ja sen komiteoiden ja 
työryhmien sisäisten sääntöjen ja
menettelyjen on oltava yleisesti saatavilla 
virastosta tai verkkosivuilta.

Or. de

Perustelu

Viraston työn avoimuudesta on säädettävä tarkemmin.

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

Tarkistus 1183
116 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Einecs-luettelon aineita koskevat tiedot ovat jo julkisesti saatavissa. Niitä ei pidä siirtää 
jälleen uuteen tietokantaan. Näin vältetään kaksinkertaista työtä.
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MUUTETTU TARKISTUS NRO 433.

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

Tarkistus 433/rev.
6 artikla

1. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
tuotteiden sisältämälle aineelle, jos kaikki 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

1. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan 
on haettava kemikaalivirastolta rekisteröintiä 
tuotteiden sisältämälle aineelle, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät kunkin 
aineen osalta:

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, kun kutakin tuotetyyppiä 
tarkastellaan erillään;

(a) aineen määrä ylittää jokaisessa 
tuotteessa yhden tonnin vuodessa 
valmistajaa tai maahantuojaa kohti;

a a) aineen pitoisuus ylittää 
0,1 painoprosenttia tuotteen jokaisessa 
ainesosassa;

(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;

(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;

(c) ainetta on tarkoitus vapautua 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

(c) aineen kohdalla ei tehdä poikkeusta 
rekisteröintivelvollisuudesta.

2. Tuotteiden valmistajan tai 
maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle tuotteiden 
sisältämä aine, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti;
(b) aine täyttää direktiivin 67/548/ETY 
mukaiset vaarallisten aineiden 
luokitteluperusteet;
(c) valmistaja tai maahantuoja tietää tai 
valmistajalle tai maahantuojan tietoon 
saatetaan, että kyseistä ainetta 
todennäköisesti vapautuu tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaikka tämä 
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vapautuminen ei kuulu kyseisen tuotteen 
tarkoitettuihin tehtäviin;
(d) kyseistä ainetta vapautuu määriä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön.
3. Jos 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, ilmoitettavien tietojen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 108 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä lomakkeessa:
(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;
(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);
(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 
1–10 tonnia, 10–100 tonnia ja niin 
edelleen.
4. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että tuotteiden 
valmistajat tai maahantuojat rekisteröivät 
tämän osaston mukaisesti kyseisten 
tuotteiden sisältämät aineet, jotka on 
ilmoitettu 3 kohdan mukaisesti.
5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

5. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt tuotteen valmistamista varten.

5 a. Tuotteita, jotka eivät täytä 1 kohdan 
vaatimuksia, ei saa valmistaa eikä tuoda 
maahan.

6. Edellä 1–4 kohtaa aletaan soveltaa 
kolme kuukautta 21 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen.

6. 1 kohtaan sovelletaan 21 artiklan 1–3 
kohdassa tarkoitettuja määräaikoja.

7. Edellä 1–6 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
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menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen 6 artikla suojaa Euroopan unionissa toimivaa jalostusteollisuutta vain 
heikosti EU:n ulkopuolelta tulevalta kilpailulta, joka ei ole reilua. Koska vastaavalta unioniin 
tuodulta tuotteelta ei vaadita yhtä tiukkojen ehtojen täyttämistä, se on halvempi, ja lisäksi sitä 
valmistetaan mahdollisesti käyttäen laajempaa raaka-ainevalikoimaa.

Tarkistuksilla toteutetaan asianmukaiset puitteet EU:n sisä- ja ulkopuolella toimiville 
yrityksille, ja niillä taataan paras mahdollinen ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelu.
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OIKAISU

ON ESITETTY MYÖS SEURAAVAT TARKISTUKSET:

Tarkistus 184 (1 artiklan 3 a kohta (uusi)) Anders Wijkman
Tarkistus 740 (37 artiklan -1 kohta (uusi)) Anne Laperrouze
Tarkistus 403 (4 artiklan 1 kohta) Anne Laperrouze
Tarkistus 565 (18 artikla) Erna Hennicot-Schoepges


