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TUOTTEIDEN SISÄLTÄMIÄ AINEITA KOSKEVA KOMPROMISSIPAKETTI

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt ja Johannes Blokland

Tarkistus 25
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 kaikki 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

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

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

2. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan 
on 3 kohdan mukaisesti ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tuotteiden sisältämä
liitteessä XIII a yksilöity aine, jos:

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

(a) tuotteessa on jäljempänä 54 artiklan d, 
e ja f alakohdassa tarkoitettua ainetta, 
jonka pitoisuus ylittää 0,1 prosentin 
pitoisuusrajan;

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

(b) tuotteessa on kaikkia muita aineita, 
joiden pitoisuudet ylittävät direktiivissä
1999/45/EY täsmennetyt pitoisuusrajat, 
minkä perusteella valmiste luokitellaan 
vaaralliseksi.

(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;

(c) valmistaja tai maahantuoja ei voi sulkea 
pois yleisön tai ympäristön altistumista 
aineelle tuotteen koko elinkaaren aikana. 

(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:

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;

(a) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;

(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;

(b) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
rekisteröintinumero (-numerot), jos ne ovat 
saatavilla;

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

(c) aineen (aineiden) tunnistetiedot siten kuin 
liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
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(d) aineen luokitus; (d) aineen luokitus;
(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);

(e) lyhyt kuvaus tuotteen käyttötavasta 
(käyttötavoista);

(f) aineen tonnimäärien rajat, kuten 1–10 
tonnia, 10–100 tonnia ja niin edelleen.

(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.

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

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

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

Edellä 2 ja 3 kohtaa aletaan soveltaa 
tuotteiden sisältämiin 54 artiklassa 
vahvistetut kriteerit täyttäviin aineisiin 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun 
kyseiset aineet on luetteloitu 
liitteessä XIII a.

6 a. Jos aine on sisällytetty 
liitteeseen XIII b, kemikaalivirasto 
ilmoittaa kaikille kyseistä ainetta 
sisältävien tuotteiden valmistajille ja 
maahantuojille aineen sisällyttämisestä
kyseiseen luetteloon. Tämän asetuksen 
VII osastoa sovelletaan kyseistä ainetta 
sisältävien tuotteiden valmistajiin ja 
maahantuojiin soveltuvin osin ilmoituksen 
ajankohdasta lähtien.

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

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

Or. en

Perustelu

Kattaa kaikki 6 artiklaan esitetyt tarkistukset ja tarkistukset 417 ja 418.
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt ja Johannes Blokland

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Koska tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien olisi oltava vastuussa 
tuotteistaan, on aiheellista asettaa 
rekisteröintivaatimus aineille, jotka on 
tarkoitettu vapautumaan tuotteista. Kun on 
kyse aineista, joita todennäköisesti 
vapautuu tuotteista niin suuria määriä ja 
sillä tavoin, että ne vaikuttavat haitallisesti 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön, niistä
olisi ilmoitettava kemikaalivirastolle, jolla 
olisi oltava valtuudet vaatia 
rekisteröintihakemus jätettäväksi.

(20) Koska tuotteiden valmistajien ja 
maahantuojien olisi oltava vastuussa 
tuotteistaan, on aiheellista asettaa 
rekisteröintivaatimus aineille, jotka on 
tarkoitettu vapautumaan tuotteista. Kun on 
kyse aineista, jotka täyttävät 54 artiklassa 
vahvistetut kriteerit ja jotka on siksi 
sisällytetty lupamenettelyn kriteerit 
täyttävien aineiden luetteloon (liite XIII a), 
niistä olisi ilmoitettava kemikaalivirastolle. 
Lupaa koskevia säännöksiä olisi 
sovellettava tällaisten aineiden valmistajiin 
ja maahantuojiin heti, kun aineet on 
sisällytetty lupamenettelyn alaisten 
aineiden luetteloon (liite XIII b).

Or. en

Perustelu

Kattaa tarkistukset 126, 127 ja 128.


