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TARKISTUKSET 51-95

Lausuntoluonnos (PE 357.536v01-00)
Hiltrud Breyer
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} 
asetuksen (EY) muuttamisesta

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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan ja lupamenettelyä koskevan VII 
osaston ja rajoituksia koskevan VIII 
osaston

Or. en

Perustelu

Asetus perustuu sisämarkkinoita koskevaan 95 artiklaan. Asetuksen lupamenettelyä ja 
rajoituksia koskevien osastojen ensisijainen tavoite on ympäristönsuojelu, joten niille sopiva 
oikeusperusta on perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Eräissä asetuksen kohdissa päätavoite 
on kuitenkin ympäristön suojelun korkean 
tason varmistaminen ja oikeusperustana on 
175 artiklan 1 kohta.

Or. en

Perustelu

175 artiklan 1 kohta lisätään oikeusperustaksi ja tämän pitää käydä ilmi myös johdanto-
osassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2 b) Naiset, samoin kun miehetkin, 
keräävät synteettisiä kemikaaleja koko 
elinaikansa niin, että naisen tullessa 
raskaaksi hän on saanut itseensä runsaasti 
ei-toivottuja kemikaaleja, joille vielä 
syntymätön lapsi tahattomasti altistuu

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 54
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 määräaikainen lupa erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle, jos soveltuvia vaihtoehtoja ei 
ole ja jos kyseisten aineiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla ja
niiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat 
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riittävän hyvin hallinnassa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää yhdistää korvaavien aineiden periaate luvan myöntämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

(34 a) Resurssien parempi koordinointi 
yhteisön tasolla auttaa lisäämään 
tieteellistä tietämystä, joka on 
välttämätöntä, jotta selkärankaisilla 
eläimillä tehtäville kokeille voidaan 
kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä. 
Yhteisön on tärkeää jatkaa ja lisätä 
ponnistelujaan ja toteuttaa tarvittavia 
toimenpiteitä erityisesti osana seitsemättä 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmaa edistääkseen tutkimusta ja 
sellaisten uusien vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä, joissa ei käytetä 
eläimiä.

Or. en

Perustelu

Tällä muistutetaan yhteisön velvollisuudesta edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä, kuten kosmeettisista valmisteista annetussa direktiivissä 
2003/15/EY on jo säädetty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

(41 a) Asianmukaisen ja yhtenäisen 
tiedotusjärjestelmän kehittäminen tarjoaa 
kuluttajille tiedot ja ohjeet, joita he 
tarvitsevat voidakseen hallita turvallisesti ja 
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tehokkaasti riskit, joita kemiallisten 
aineiden, valmisteiden tai niistä johdettujen 
tuotteiden käyttämisestä aiheutuu. Olisi 
myös arvioitava mahdollisuudet tarjota 
ylimääräistä tietoa verkkosivuilla. Näin 
vastataan kuluttajien oikeuteen saada 
tietoa käyttämistään tuotteista.

Or. en

Perustelu

Paikkansa pitävän tiedon varmistaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 57
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  ja erityisesti haavoittuvien 
ihmisryhmien terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavat aineet korvattava aineilla, jotka 
eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Jos näin ei ole, erittäin suurta 
huolta aiheuttaville aineille voidaan 
myöntää lupa vain rajoitetuksi ajaksi, 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.

Or. en

Perustelu

Korvaamisen kannustamiseksi sääntöjen pitäisi olla selvät sekä yhtiöille että käyttäjille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 58
JOHDANTO-OSAN 79 KAPPALE

(79) Kemikaalivirastoon olisi perustettava 
valituslautakunta, joka takaa, että toimijoilla, 
joita kemikaaliviraston päätökset koskevat, 
on lainmukainen muutoksenhakuoikeus. 

(79) Kemikaalivirastoon olisi perustettava 
valituslautakunta, joka takaa, että kaikilla, 
joilla on asiassa oikeudellinen intressi ja 
joita kemikaaliviraston päätökset koskevat, 
on muutoksenhakuoikeus. 

Or. el

Perustelu

Ilmaisu "kaikki, joilla on asiassa oikeudellinen intressi" on laajempi käsite kuin "toimijat".

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 59
JOHDANTO-OSAN 90 A KAPPALE (uusi) 

(90 a) REACH-järjestelmän olisi annettava 
kansalaisille, työntekijöille ja kuluttajille 
varmuus siitä, että yhteisön markkinoille 
saatetut tuotteet ovat turvallisia ja että 
erityisesti haavoittuville ihmisryhmille ei 
ole vaaraa altistumisesta kemikaaleille 
sellaisina määrinä tai seoksina, jotka 
muodostaisivat vaaran heidän terveydelleen 
tai ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Myynnissä olevien tuotteiden olisi oltava turvallisia. REACH-järjestelmän on oltava tae 
asiasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 60
JOHDANTO-OSAN 91 A KAPPALE (uusi) 
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(91 a) Komissio arvioi mahdollisuuksia 
tehdä ehdotus yhteisön merkistä, jonka 
tarkoituksena on antaa tunnustus niille 
tuotteille ja edistää niiden tuotteiden 
käyttöä, jotka on koko tuotantoketjun ajan 
tuotettu tästä asetuksesta johtuvia 
velvoitteita noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tuotteille myönnettävä merkki antaisi mahdollisuuden antaa tunnustusta niille toimijoille ja 
kannustaa niitä toimijoita, jotka ovat noudattaneet tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 61
JOHDANTO-OSAN 93 KAPPALE

(93) Jotta tällä asetuksella perustettu 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
yhteistyön ja koordinoinnin on oltava tiivistä 
jäsenvaltioiden, kemikaaliviraston ja 
komission välillä.

(93) Jotta tällä asetuksella perustettu 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
yhteistyön ja koordinoinnin on oltava tiivistä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, kemikaaliviraston ja 
komission välillä.

Or. el

Perustelu

Kemikaaliviraston, komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tiivis 
yhteistyö on välttämätöntä lainsäädännön täytäntöönpanon tehokkaan valvonnan kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 62
JOHDANTO-OSAN 101 A KAPPALE (uusi)

(101 a) Tämä asetus ei vaikuta neuvoston 
direktiivin 92/85/ETY, annettu 19 päivänä 
lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana 
olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja 
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terveyden parantamisen kannustamiseksi 
työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)1 ja neuvoston direktiivin 
98/24/EY, annettu 7. huhtikuuta 1998, 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin 
kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 
(neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)2 soveltamiseen. Direktiivi 
98/24/EY on edelleen keskeinen 
oikeudellinen väline työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi 
työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin liittyviltä riskeiltä. Jäsenvaltioita 
ja työmarkkinaosapuolia kehotetaan 
varmistamaan direktiivin 98/24/EY 
parempi soveltaminen ja sen valvonta.

___________
1. EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
2. ΕYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

Or. el

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 63
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi) 

3 a. Tämän asetuksen tavoitteena on 
suojelun korkea taso, ja se perustuu 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus vastaa EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohtaa, jossa vahvistetaan 
ympäristölainsäädännön perusperiaatteet. REACH on tärkeä osa kyseistä lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 64
2 ARTIKLAN 2 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) yhteisön ympäristölainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

REACH-asetuksella ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa työntekijöiden suojelemista koskevia 
säännöksiä (ks. a, b ja c kohta) ja yhteisön säännöksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta. 
REACH antaa aineita koskevaa tietoa, joka tukee työsuojelu- ja kuljetuslainsäädäntöä, jotka 
pysyvät voimassa muuttumattomina. Sama pätee ympäristölainsäädäntöön, joka on siksi 
lisättävä asetustekstiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 65
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi) 

2 a. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
Euroopan unioniin tuotuihin aineisiin, 
tuotteisiin ja valmisteisiin.
Tämä asetus ei saa millään tavalla edistää 
Euroopan unionissa valmistettujen 
aineiden tuotteiden ja valmisteiden ja 
kolmansissa maissa valmistettujen ja 
Euroopan unioniin tuotujen aineiden, 
tuotteiden ja valmisteiden erilaista 
kohtelua.
Komissio esittää suuntaviivat tämän 
säännön noudattamisen varmistamiseksi.

Or. it

Perustelu

REACH-järjestelmä komission ehdottamassa muodossa suojelee heikosti Euroopan tuotantoa 
Euroopan ulkopuolisten maiden epäreilulta kilpailulta. Voimassa olevissa EU:n säännöissä 
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Euroopan kemikaalien tuottajilta edellytetään paljon tiukempia kriteereitä. Tuotteiden 
maahantuojiin unionissa pitää soveltaa samoja sääntöjä kuin Euroopankin tuottajiin. 
Ehdotetulla tarkistuksella pyydetään tasapuolisten sääntöjen asettamista EU:n tuottajille ja 
muille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 66
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a. ‘riskiryhmillä’ erityistä suojelua 
tarvitsevia henkilöitä, vastasyntyneitä, 
pieniä lapsia, lapsia, raskaana olevia naisia 
ja vastasynnyttäneitä tai imettäviä äitejä, 
ikäihmisiä ja vammaisia. 

Or. el

Perustelu

Vastasynnyttäneet äidit olisi lisättävä "riskiryhmää" koskevaan määritelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 67
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a. ‘riskiryhmillä’ erityistä suojelua 
tarvitsevia henkilöitä, vastasyntyneitä, 
pieniä lapsia, lapsia, raskaana olevia 
naisia, imettäviä äitejä, huonokuntoisia ja 
heikentyneen vastustuskyvyn omaavia 
henkilöitä, ikäihmisiä, tietyn geneettisen 
alttiuden omaavia ihmisiä ja muita 
riskiryhmiä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä riskiryhmät, jotta voidaan varmistaa, että erityistä suojelua tarvitsevat 
ihmisryhmät tulevat huomioon otetuiksi ja voidaan toteuttaa asian vaatimia toimia näiden 
ihmisten altistumisen vähentämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 68
3 ARTIKLAN 29 A KOHTA (uusi)

29 a. Pienet ja keskisuuret yritykset, joiden 
määritelmä sisältyy komission 6. 
toukokuuta 2003 antamaan suositukseen 
2003/361/EY1.
______________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Perustelu

Säännöstön asianmukainen soveltaminen edellyttää pk-yritysten määritelmän lisäämistä. Ne 
ovat menettelyn kohderyhmistä erityisen herkkiä. Tämä tarkistus liittyy muihin I osaston, 
yleiset seikat, artikloihin esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 69
5 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Maksun pitäisi olla suhteutettu 
rekisteröintiin liittyvän asiakirja-aineiston 
mukaan.

Or. it

Perustelu

Pk-yritysten toiminnan helpottamiseksi kemikaaliviraston vahvistaman rekisteröintimaksun 
olisi oltava suhteutettu aineen rekisteröintiä varten toimitettujen tietojen mukaan. Tarkistus 
liittyy II osastoon: "Aineiden rekisteröinti" sisältyviin artikloihin tehtyihin muihin 
tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 70
5 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi) 
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(4 α) Riippumattoman elimen on 
tarkistettava kaikkien rekisteröitävien 
tietojen täydellisyys ja paikkansapitävyys 
ennen niiden toimittamista 
kemikaalivirastolle, ja tarkastuskertomus 
on toimitettava kemikaalivirastolle yhdessä 
rekisteröintihakemuksen kanssa. 

Or. el

Perustelu

Koska tällä hetkellä ei suoriteta rekisteröintiasiakirjojen sisällön laatua ja täydellisyyttä 
koskevaa pakollista arviointia, on ratkaisevan tärkeää edellyttää ennen asiakirjojen 
toimittamista suoritettavaa riippumatonta tarkastusta rekisteröintiasiakirjojen 
paikkansapitävyyden turvaamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 71
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
Pieninä määrinä käytettävien aineiden 

ilmoittaminen
1. Valmistajan tai maahantuojan on 
toimitettava kemikaalivirastolle ilmoitus 
aineista, joiden vuosituotanto on 10 kg–
1 tonni. 
2. Ilmoituksen aineista, joiden 
vuosituotanto on 10 kg–1 tonni, on 
sisällettävä kaikki seuraavat tiedot siinä 
määrin kuin valmistaja kykenee 
toimittamaan ne ilman lisätestausta, ja ne 
on annettava kemikaaliviraston 
108 artiklan mukaisesti täsmentämässä 
lomakkeessa:
(a) valmistajan tunnistetiedot siten kuin 
liitteessä IV olevassa 1 jaksossa 
täsmennetään;
(b) aineen tunnistetiedot siten kuin 
liitteessä IV olevan 2 jakson 1 kohdassa 
täsmennetään;
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(c) aineen luokitus;
(d) saatavilla olevat tiedot välituotteen 
fysikaalis-kemiallisista, ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista.

Or. en

Perustelu

Pelkkä ilmoitusvaatimus aineille, joiden vuosituotanto on 10 kg–1 tonni, olisi lisättävä 
REACHiin, jotta lopulta tiedettäisiin kuinka paljon aineita todella tuotetaan ja mitä niistä 
tiedetään. Nykymuotoisessa REACHissa saadaan tietoa ainoastaan n. 30 000 aineesta, joita 
tuotetaan yli 1 tonni. EINECS luetteloi kuitenkin yli 100 000 ainetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 72
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

(a) kyseiset tuotteet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohti, ja

Or. en

Perustelu

Ainetta koskeva määritelmä puuttuu, joten tämän käsitteen sisällyttäminen aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 73
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

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

(c)  aineen vapautuminen kuuluu 
olennaisesti tuotteen käyttötarkoitukseen 
tavallisissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Or. en
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Perustelu

Säännöksen soveltamisala määritellään selkeämmin toisella sanamuodolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 74
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) Kyseiseen valmisteeseen sisältyvän 
aineen pitoisuus on samansuuruinen tai 
vähäisempi kuin alhaisin seuraavista:
– pitoisuus, joka on määritelty direktiivin 
67/548/ETY liitteessä I;
–pitoisuus, joka on määritelty direktiivin 
1999/45/EY liitteessä II olevassa A ja B 
osassa, kun valmisteisiin sisältyvien 
aineiden pitoisuusrajaa ei ole määritelty 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;
– 0,1 prosenttia, jos aine täyttää liitteessä 
XII mainitut perusteet

Or. en

Perustelu

Kvantitatiivisten tietojen puutteen vuoksi on otettava huomioon, että ainetta voi esiintyä 
vähäisessä määrin. Viranomaiset eivät voi valvoa Euroopan unioniin tuotavissa valmisteissa 
esiintyviä vähäisiä ainemääriä. Kynnysarvon käyttöönotto on välttämätön toimivuuden 
kannalta. Raportit rajoittuvat aineisiin, joiden pitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, ja se on 
yhdenmukaista valmisteita koskevan direktiivin (1999/45/EY) sekä REACH-hankkeen (13 
artiklan 2 kohta ja 53 artiklan 7 kohdan) kanssa. Ehdotettuja kynnysarvoja sovelletaan jo 13 
artiklan 2 kohdassa ja 53 artiklan 7 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 75
6 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten.

5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka toimitusketjussa aiempi toimija on jo 
rekisteröinyt kyseistä käyttötapaa varten, tai 
jotka eivät kuulu liitteen III mukaisen 
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rekisteröintivelvollisuuden piiriin.

Or. en

Perustelu

Säännös on yhdenmukainen aineita ja valmisteisiin sisältyviä aineita koskevan 
rekisteröintivelvollisuuden kanssa, joita sovelletaan EU:n tuottajiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 76
6 ARTIKLAN 2, 3 ja 4 KOHTA

2. Tuotteiden valmistajan tai 
maahantuojan on 3 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle tuotteiden 
sisältämä aine, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Poistetaan.

(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 
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:
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(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.

Or. en

Perustelu

Kohdat 2 ja 4 eivät ole käyttökelpoisia tai täytäntöönpanokelpoisia. Vaatimukset ovat liian 
epämääräiset (esim. "tietoon saatetaan", "todennäköisesti vapautuu").

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 77
6 A ARTIKLA (uusi) 

6 a artikla
Eurooppalainen laatumerkki

Komissio esittää ...* Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
eurooppalaisesta laatumerkistä, jonka 
tarkoituksena on antaa tunnustus niille 
tuotteille ja edistää niiden tuotteiden 
käyttöä, jotka on koko tuotantoketjun ajan 
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tuotettu tästä asetuksesta johtuvia 
velvoitteita noudattaen.
__________
* Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tuotteille myönnettävä merkki antaisi mahdollisuuden antaa tunnustusta niille toimijoille ja 
kannustaa niitä toimijoita, jotka ovat noudattaneet tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 78
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo 
valmistaa ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo tuoda maahan ainetta 
yhteisössä, ne voivat muodostaa 
yhteenliittymän rekisteröintiä varten. Yksi 
valmistaja tai maahantuoja toimittaa osan 
rekisteröinnistä muiden valmistajien ja/tai 
maahantuojien suostumuksella ja näiden 
puolesta toisen, kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisesti.

1. Jos kaksi tai useampi valmistaja aikoo 
valmistaa ja/tai kaksi tai useampi 
maahantuoja aikoo tuoda maahan ainetta 
yhteisössä, ne voivat muodostaa 
yhteenliittymän rekisteröintiä varten.

Tietojen yhteiskäytön on oltava pakollista, 
kun tiedot on saatu selkärankaisilla 
eläimillä tehdyistä testeistä tai muista
rekisteröintiä varten tarvittavista testeistä.

On myös edistettävä julkisten 
yhteenliittymien tai osittain julkisten ja 
yksityisten yhteenliittymien perustamista, 
jotta turvataan pk-yritysten ja niitä 
edustavien järjestöjen mahdollisuus 
osallistua.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska on yksinkertaistettava rekisteröintiprosessia erityisesti sen vuoksi, 
että voidaan alentaa ja järkeistää pk-yritysten maksettavaksi lankeavia kustannuksia. 
Tarkistuksen tarkoituksena on huolehtia siitä, että pk-yrityksillä ja niitä edustavilla 
järjestöillä on pääsy yhteenliittymiin muun muassa määräävän aseman väärinkäytön 
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välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 79
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa ainoastaan 
yhden kolmasosan rekisteröintimaksusta.

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa 
kemikaaliviraston vahvistamien 
perusteiden mukaan suhteutetun 
rekisteröintimaksun.

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä, että kemikaalivirasto vahvistaa rekisteröintimaksuun sovellettavat 
suhteuttamisperusteet, jotta helpotetaan uuden lainsäädännön pk-yrityksille aiheuttamia 
vaikutuksia. Rekisteröintimaksun pitäisi perustua rekisteröijien kokoon sekä 
tuotettuihin/tuotuihin määriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 80
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa ainoastaan 
yhden kolmasosan rekisteröintimaksusta.

2. Kukin rekisteröijä, joka on 
yhteenliittymän jäsen, maksaa 
asianmukaisen määrän
rekisteröintimaksusta.

Maksettava määrä on suhteellinen ja se 
perustuu kemikaaliviraston vahvistamiin 
perusteisiin, joissa otetaan huomioon 
tuotetut tai tuodut määrät.

Or. it

Perustelu

Viraston olisi otettava rekisteröintimaksua määritellessään  huomioon rekisteröijien koko ja 
tuotettavat/tuotavat määrät, jotta helpotetaan pk-yrityksille aiheutuvaa taakkaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 81
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, 
mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 
2 direktiivin 67/548/ETY mukaisesti tai 
jotka tiedetään hitaasti hajoaviksi ja eläviin 
kudoksiin kertyviksi ja joita jokin valmistaja 
valmistaa yhteisössä tai maahantuoja tuo 
maahan yhden tonnin tai enemmän vuodessa 
vähintään kerran tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen;

Or. en

Perustelu

Ensimmäinen määräaika koskee ehdotettuun REACH-järjestelmään kuuluvia asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1 000 tonnia tai enemmän 
vuodessa sekä aineita, jotka on luokiteltu karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2. Tämän vuoksi kaikki erityistä huolta aiheuttavat 
aineet,  hitaasti hajoavat ja eläviin kudoksiin kertyvät aineet asetetaan ensisijaisiksi. Näiden 
ominaisuuksien pitäisi käydä helposti ilmi ennakkorekisteröinnissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marta Vincenzi

Tarkistus 82
31 A ARTIKLA (uusi)

31 a artikla
Velvollisuus toimittaa valmisteiden 
sisältämiä aineita koskevia tietoja

Jatkokäyttäjät, jotka sisällyttävät 
tuotteeseen aineen tai valmisteen, josta on 
laadittu käyttöturvallisuustiedote, ja jotka 
sen jälkeen käsittelevät tai 
jatkoprosessoivat mainittua tuotetta, 
toimittavat käyttöturvallisuustiedotteen 
kaikille tuotteen tai sen johdannaisen 
vastaanottajalle. Kuluttaja ei ole 
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vastaanottaja.
Kuluttajilla on oikeus saada pyytää 
valmistajalta tai maahantuojalta tietoja 
asianomaisen valmistamaan tai 
maahantuomaan tuotteeseen sisältyvistä 
aineista. Valmistajan tai maahantuojan on 
vastattava 15 työpäivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja kuluttajien olisi pystyttävä selvittämään, sisältyykö 
lopputuotteeseen tiettyjä aineita,  ja etsimään tarvittaessa turvallisempia vaihtoehtoja. 15 
työpäivän normaali vastausaika on yhteisön toimielinten asiakirjojen julkisuutta koskevan 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 83
52 ARTIKLA

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

Tämän osaston tavoitteena on taata 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaen samalla, että erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden riskejä valvotaan 
asianmukaisesti tai kyseiset aineet korvataan 
soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
tekniikoilla.
a) Erityistä huolta aiheuttavat aineet 
korvataan soveltuvilla aineilla tai 
tekniikoilla, jotka ovat todistetusti 
vähemmän vaarallisia.
b) Jos erityistä huolta aiheuttavia aineita ei 
ole mahdollista korvata jollakin muulla ja 
kun yhteiskunnalliset hyödyt muodostavat 
riittävän vastapainon vaarallisuudelle, 
pannaan täytäntöön lyhyin väliajoin 
tehtäviä tarkastuksia sekä jatketaan 
tutkimusta, jotta nämä aineet voitaisiin 
tulevaisuudessa korvata jollakin muulla.

Or. el
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Perustelu

Ihmisen terveyttä tai ympäristöä ei voida suojella, jos tämän osaston tavoitteena ei ole 
erityistä huolta aiheuttavien aineiden korvaaminen. Mikäli erityisen vaarallisia aineita 
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla, on näytettävä toteen, että niihin liittyy 
pienempi vaara. Ehkäisevän toiminnan tarpeen luonnollinen lopputulos on vaarallisten 
kemikaalien korvaaminen jollakin muulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 84
58 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

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

Or. it

Perustelu

Vakavan ja välittömän vaaran määrittelemiseksi ei ole olemassa kriteerejä. Näin ollen 
komission kuuluu päättää kriteerien perusteella, keskeytetäänkö, muutetaanko vai 
kumotaanko jonkin luvan voimassaolo tarkistamisen aikana, vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 85
70 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 86
73 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. it

Perustelu

Muutoksen tarkoituksena on selkiyttää kemikaaliviraston roolia sääntelijänä, joka tekee 
Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä annetussa komission tiedonannossa, 
KOM(2002)0718, kuvattuja päätöksiä. Tarkistusta tarvitaan myös mahdollisen oikeudellista 
epävarmuutta aiheuttavan lainsäädännöllisen aukon korjaamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 87
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. it

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpanon olisi oltava erittäin tasapainoinen. On välttämätöntä taata 
kaikkien toimielinten mahdollisuus osallistua ja säätää näin ollen Euroopan parlamentin 
kuulemisesta. Samoin on taattava tasapuolisesti kuluttajia, haavoittuvia ihmisryhmiä, 
teollisuutta (suurteollisuus) ja pk-yrityksiä edustavista järjestöistä eli kaikista ryhmistä, joihin 
lainsäädäntö vaikuttaa. Viittaus haavoittuviin ihmisryhmiin johtuu Hiltrud Beyerin 
esittämistä tarkistuksista, ja siihen kuuluvat erityisen herkät ryhmät, kuten vastasyntyneet, 
pienet lapset, raskaana olevat ja imettävät naiset sekä ikäihmiset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 88
117 ARTIKLA

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

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

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

(b) kolmas osapuoli suojelee 
luottamuksellisia tietoja keskinäisen 
sopimuksen mukaisesti.

(b) kolmas osapuoli suojelee 
luottamuksellisia tietoja keskinäisen 
sopimuksen mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Tietojen vilpillisen käytön estämiseksi on säädettävä selkeästi, että 117 artikla (yhteistyö) 
koskee ainoastaan kansallisia ja kansainvälisiä valtiollisia laitoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 89
122 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
kemikaalivirasto suorittamaan tarkastuksia 
sekä toteuttamaan toimintaansa, ja 
kemikaaliviraston on määritettävä 
valvontajärjestelmän harmonisointia ja 
tehostamista koskevat suuntaviivat.

Or. it

Perustelu

Reach-järjestelmän hallinnointi edellyttää, että asetuksen säännökset pannaan täytäntöön 
yhdenmukaisella tavalla koko yhteisellä markkina-alueella, ja lisäksi tarvitaan tehokas 
valvontajärjestelmä. Kemikaalivirastolla on näin ollen oltava oikeus vaatia, että jäsenvaltiot 
suorittavat tarkastuksia ja toteuttavat tarvittavia toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 90
123 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

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

toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle ja 
kemikaalivirastolle 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Or. it

Perustelu

Jos jäsenvaltioiden annetaan yksin päättää seuraamuksista, johtaa se erilaisten 
seuraamusjärjestelmien syntymiseen EU:ssa. Reach-asetusehdotuksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa ainoastaan yhdenmukaisten seuraamusjärjestelmien ja toimien johdonmukaisen 
toteuttamisen avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 91
125 ARTIKLA

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

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

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen soveltamisala on varsin laaja ja se kattaa sekä tuotteiden 
valmistuksen että myynnin ja maahantuonnin, ehdotetaan uutta sanamuotoa, jotta vältytään 
ongelmilta esimerkiksi työntekijöiden terveyttä koskevan lainsäädännön soveltamisen 
yhteydessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 92
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 sekä niistä minerologisten 
prosessien (neuvoston direktiivin 
2003/96/EY määritelmän mukaisesti)  tai 
fyysisten muutosprosessien avulla saadut 
aineet,
1 EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.

Or. en

Perustelu

Orgaanisten kemikaalien alan perusraaka-aineet (luonnonkaasu, raakaöljy, hiili) eivät kuulu 
rekisteröintivelvollisuuden piiriin. Rekisteröintivelvollisuus on suhteeton niiden mineraalien, 
malmien ja luonnossa esiintyvien aineiden kohdalla, jotka on luokiteltu direktiivin 
67/548/ETY nojalla vaarallisiksi.

Malmien käsittely on yksinomaan ammatillista, ja suuri yleisö ei joudu kosketukseen niiden 
kanssa. Mineraalien ja malmien ympäristölle aiheuttavia mahdollisia riskejä säädellään 
IPPC-direktiivillä. ja mahdollisia terveysriskejä nykyisellä EU:n työturvallisuutta koskevalla 
lainsäädännöllä

Mineraalien ja malmien minerologinen prosessi ja fyysinen muutosprosessi eivät muuta 
näiden aineiden kemiallista koostumusta. Näistä prosesseista saadut aineet ovat muita 
mineraalipohjaisia aineita, ja ne pitäisi vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta. Kemiallisen 
valmistuksen aikaista muuttamista ei ole määritelty, ja se voisi lisätä oikeudellista 
epävarmuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 93
LIITE V, 6.4.1. (a) KOHTA (uusi)

SARAKE 1
6.4.1. a. In vitro -sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla 
SARAKE 2
6.4.1. a. Tutkimusta ei tarvitse tehdä,
– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo 
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sytogeneesitestistä,
– jos aineen tiedetään kuuluvan 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.

Or. en

Perustelu

Otetaan uudelleen käyttöön niiden aineiden testaukset, joita tuodaan maahan 1–10 tonnia 
vuodessa komission ehdotusluonnoksessaan esittämän suunnitelman mukaisesti. Testien 
uudelleen käyttöönotto paljastaa paremmin (erityistä huolta aiheuttavat) mutageeniset aineet. 
Sanamuoto on suoraan liitteestä VI. Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaava osa liitteessä 
VI on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 94
LIITE V, 7.1.1. (a) KOHTA (uusi) 3 ARTIKLA, 3 A LUETELMAKOHTA (uusi)

SARAKE 1
7.1.1. a. Levän kasvuninhibitiotutkimus
SARAKE 2
7.1.1. a. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l), 
– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å).

Or. en

Perustelu

Otetaan uudelleen käyttöön niiden aineiden testaukset, joita tuodaan maahan 1–10 tonnia 
vuodessa komission ehdotusluonnoksessaan esittämän suunnitelman mukaisesti. Testien 
uudelleen käyttöönotto paljastaa paremmin aineen äkillisen myrkyllisyyden. Sanamuoto on 
suoraan liitteestä VI. Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaava osa liitteessä VI on 
poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 95
LIITE V, 7.1.1. (a) KOHTA (uusi) 

SARAKE 1
7.1.a Hajoaminen
7.1a.1. Bioottinen
7.1a.1.1. Nopea biohajoavuus
SARAKE 2
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. Koetta ei tarvitse tehdä 
epäorgaanisille aineille.

Or. en

Perustelu

Otetaan uudelleen käyttöön niiden aineiden testaukset, joita tuodaan maahan 1–10 tonnia 
vuodessa komission ehdotusluonnoksessaan esittämän suunnitelman mukaisesti. Jos testejä ei 
oteta uudelleen käyttöön, kaksi kolmasosaa REACH-asetuksen piiriin kuuluvista aineista jää 
erityistä huolta aiheuttavan ratkaisevan ominaisuuden testauksen ulkopuolelle. Sanamuoto on 
suoraan liitteestä VI. Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaava osa liitteessä VI on 
poistettava.


