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TARKISTUKSET 17-18

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) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Johannes Blokland

Tarkistus 17
23 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

– 1. Valmistajat tai maahantuojat antavat 
keskenään yhteiskäyttöön ja saattavat 
käyttöön 9 artiklan a kohdan vi ja 
vii alakohdassa eritellyt tiedot rekisteröintiä
varten tutkimusten päällekkäisyyden 
välttämiseksi. 
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Poikkeustapauksissa, joissa näyttää siltä, 
että rekisteröijä saattaa kärsiä erittäin 
merkittävää liiketaloudellista tappiota 
tietojen yhteiskäyttöön antamista koskevien 
pakollisten määräysten vuoksi (muissa 
kuin asioissa, jotka vaativat eläinkokeita 
koskevia tietoja), rekisteröijä voi pyytää
kemikaalivirastolta poikkeusta 
asianmukaisin perusteluin. 
Kemikaalivirasto harkitsee pyyntöä ja se 
voi myöntää erityisen poikkeuksen 
perustelluissa tapauksissa.
Kemikaalivirasto ottaa 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
käyttöön mainittujen yksittäisten 
poikkeuspyyntöjen jättämistä ja käsittelyä
koskevan menettelyn ja laatii kriteerit 
niiden arvioimista varten.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset (ja jäljempänä oleva) varmistavat, että tietojen pakollinen yhteiskäyttöön 
antaminen ulotetaan koskemaan tietoja, jotka ovat peräisin muilla kuin selkärankaisilla 
tehdyistä eläinkokeista. OSORin (yksi aine - yksi rekisteröinti) tarkoitus on lisätä terveyden ja 
ympäristön suojelua, samalla kun sen tarkoituksena on varmistaa teollisuuden resurssien 
paras mahdollinen käyttäminen siten, että kaikki riskejä koskevat tiedot annetaan 
yhteiskäyttöön.

Poikkeustapauksissa kemikaaliviraston olisi kuitenkin voitava myöntää tapauskohtainen 
poikkeus OSOR-menettelystä.

Kattaa tarkistukset 885 ja 886.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Johannes Blokland

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

1. Muutosta voidaan hakea kemikaaliviraston 
päätöksiin, jotka on tehty 7 artiklan, 18 
artiklan, 23 artiklan -1 kohdan toisen 
alakohdan, 25 artiklan 4 kohdan kolmannen 
alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, 49 artiklan, 115 artiklan 4 kohdan 
tai 116 artiklan nojalla.

Or. en

Perustelu

Mahdollistetaan muutoksen hakeminen kemikaaliviraston tekemään päätökseen tietojen 
pakollista jakamista koskevan poikkeuksen myöntämisestä. Nivoutuu 23 artiklan -1 kohtaa 
koskevaan kompromissitarkistukseen.


